
1Bøgebladet december 2010
6. årgang nr.6

BØGEBLADET
December 2010

Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester



2

Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd

Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 23 64 31 13
Næstformand: Birgitte Niemann, Bakkegårdsvej 1, Fjen. (red.) 57 80 80 58
Kasserer: Kirsten Forsingdal, Ørnekildevej 22, Fjen. 57 80 94 57

Steen Mortensen, Gyrstingevej 41 31 95 06 93
Arne Aagesen, Harpeager 7, Fjen. 35 85 77 79
Jens Hynne Petersen, Blødebjergvej 6 33 93 09 14
Heidi Larsen, Bakkegårdsvej 52 57 84 40 46
Bodil Krag-Andersen, Gyrstinge Bygade 55
Pia Fussing, Gyrstinge Præstemark 45
Jens Vejbæk, Gyrstinge Bygade 61 38 11 10 44

Gyrstinge/Ørslevvester Menighedsråd

Formand: Grethe Larsen, Gyrstinge Bygade 85 (red.) 57 84 51 61
Næstformand: Jan Karsberg, Høtoften 13 57 60 32 60
Kasserer: Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen. (red.) 57 80 93 25

Else Hansen, Gyrstinge Præstemark 41
Ulla Kristensen, Bondebjergvej

Sognepræst Lisbeth Lundbech, Bringstrup Præstegård 57 61 30 10

Andet:
Graver: Kirsten Kristensen 22 43 64 62
Kirkeværge: Kurt Jensen 57 80 93 25

Bøgebladet udgives af Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd og Menighedsrådet
for Gyrstinge Sogn. Bladet omdeles gratis til samtlige husstande i Gyrstinge
og Ørslevvester.
Ansvarshavende redaktør: Vera Mortensen
Redaktion: Lokalrådet og Menighedsrådet (red.)
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere eller afvise indlæg.
Lay-out : Birgitte Niemann
Tryk: Lemann grafisk, Stenlille
Annoncer: Henvendelse til Kirsten Forsingdal, 57 80 94 57
Oplag: 400. Se tidligere numre på www.gyrstinge.dk
Ved manglende levering - kontakt redaktionen (red.).
Næste blad udkommer februar 2011 - deadline uge 3
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Lokalrådet skriver
Som tilflytter har man ingen ide om de problemer, der kan opstå i et
landsbysamfund som vores. Det er en indsigt, man langsomt konfronteres
med efterhånden, som man lærer sit lokalområde at kende. Når man, som
jeg, kommer fra storbyen, tænker man aldrig på, at skolen for alt i verden
må bevares, for den er aldrig truet. Man tænker ikke på, om busruten
nedlægges, for det kommer aldrig på tale. Man spekulerer aldrig over
bibliotekets åbningstider, for der er åbent, når man har behov for det. Den
slags er ikke en given ting, når man er flyttet på landet og man bliver kun
gradvist klar over, at der er mange udfordringer ved at bosætte sig uden
for byen. Her skal man kæmpe for de ovennævnte ting.

Her i området har vi for nylig haft problematikken omkring landsbyskolerne
oppe at vende. Enden på den debat blev, at landsbyskolerne får lov til at
beholde 0.-6. klasse, men 7.-klasserne skal flyttes til overbygningsskolerne
i Ringsted. Udspillet var, at alle elever fra 4. klasse skulle flyttes til
overbygningsskolerne, så man kan godt forledes til at tro, at landsbyerne
nu har vundet en lille sejr. Men det er ikke helt tilfældet. Kommunen skal
inddeles i fem distrikter, som hver får en ledelse, som skal lede hele skole-
og dagtilbudsområdet, dvs. samle hhv. skoler og daginstitutioner under en
hat. Det er ikke en model, vi er tilfredse med, men det er den model, vi får.
Resultatet bliver, at Kildeskolen i Gyrstinge bliver en afdeling under
Dagmarskolen i Ringsted, og at Kildeskolens børnehave sammenlægges
med fire institutioner i Ringsted. Men på det åbne debatmøde i Ringsted
Kongrescenter den 24.11., hvor distriktsmodellen blev diskuteret, var der
vist efterfølgende ikke èt eneste medlem i Børne- og Undervisnings-
udvalget der kunne sige, at der var en positiv holdning til modellen!
Formand Sadic Topcu opfordrede gentagne gange til, at den store
utilfredshed skulle beskrives i indsendte høringssvar, og dem får udvalget
nok en del af - også fra Kildeskolens bestyrelse, der har flere forslag til,
hvordan vores skole kan fremtidssikres i det nye distrikt. Nu håber vi så
bare, at høringssvarene også bliver læst! Hvis du sidder med forslag til,
hvordan skoleområdet fremover skal styres, er det indtil den 8. december
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Lokalrådet skriver - fortsat
muligt at komme med forslag og kommentarer til byrådets distriktsmodel.
Oplægget kan ses på Ringsteds hjemmeside under høringer, og høringssvar
kan sendes til Marianne Møller på mmha@ringsted.dk.

Et andet område, som skal skære ned er biblioteket. Byrådets forslag går
på, at bogbussen kun skal køre hver 2. uge i stedet for, som nu, hver uge.
Det er en betydelig forringelse for landområderne. Her har vi en service,
som i den grad gavner den del af befolkningen, som ikke har bil. Det er en
længere rejse, hvis man skal til biblioteket, da det jo ikke ligger i gåafstand
fra vores lokale buslinie. Den nuværende ordning, hvor man kan bestille
bøger via nettet eller pr. telefon og få dem bragt ud til lokalområderne den
følgende tirsdag, eller man kan møde op og se et lille udvalg i bussen,
fungerer fint, og jeg kan kun anbefale alle at bruge den, så den ikke udsættes
for yderligere nedskæringer. Landsbyforeningerne i Ringsted kommune
har foreslået, at man i stedet sløjfer nogle af bussens stoppesteder i selve
Ringsted, men der er endnu ikke truffet endelig afgørelse om, hvor
besparelserne skal findes.

Det var den mere alvorlige side af det at flytte på landet. Nu kommer så
den fornøjelige. Den 28. oktober havde vi en meget sjov og spændende
lokalhistorisk aften. Desværre måtte vi af pladshensyn afvise 15 deltagere
til spisning, men en del kom senere for at høre nogle af de indfødte beboere
fortælle om, hvordan det var at vokse op i Gyrstinge og Ørslevvester.
Torsdag den 24. februar 2011 arrangerer Lokalrådet endnu en lokalhistorisk
aften. Denne gang med mange flere billeder. Vi vil derfor allerede nu
opfordre til, at man finder gamle billeder frem, som vi evt. kan scanne ind,
så de kan vises på storskærm. Det vil helt sikkert give anledning til mange
sjove historier. Der vil ligesom sidst være mulighed for at få noget at spise.
Dette var ordene for denne gang og til sidst vil jeg benytte lejligheden til
at ønske alle en glædelig jul samt et godt nytår.

Vera Mortensen
Lokalrådet
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Landsbyhuset skriver
Landsbyhuset bestjålet
Natten mellem den 19. og 20. november er der ‘nogen’, der har stjålet de
fleste af de solcellelamper, der viste vej langs stien til Landsbyhuset. Vi
syntes ellers, det var en god ide at have dem stående der, men der er åbenbart
en eller anden, der synes, de står bedre et andet sted. Øv!
Men bortset fra det, går det godt med huset. Det er dejligt at mærke den
store opbakning, der er i lokalsamfundet. Der er masser af aktivitet, og
pæn efterspørgsel på leje af forsamlingslokalet. Der er også ved at komme
gang i bookning af sovepladser i vandrerhjemmet. Mange fra lokalområdet
har fået øje på denne mulighed for at have overnattende gæster.
Vores flaskecontainere ved købmanden bliver fjernet nu. Der er kommet
nye regler om pantbetaling, og det betyder, at det fremover ville være en
udgift i stedet for en indtægt at have dem stående. Så nu må du altså bruge
kommunens glascontainer, når du skal af med dine flasker.
Vi havde en hyggelig og effektiv arbejdsdag i huset lørdag den 20.11.
Mange frivillige var mødt op og gav den en skalle, men jeg ved, at flere
gerne ville have været med - hvis de havde vidst det. Indkaldelsen skete
via mails, så hvis du gerne vil være med til næste arbejdsdag, så send en
mail til jens@landsbyhuset-gyrstinge.dk.
Desværre er der en hel del ting, som vi i bestyrelsen bokser rigtigt meget
med at få på plads, og som tager rigtigt meget tid og energi - desværre
uden det går så stærkt fremad. Det gælder f.eks. dræning mod nabogrundene
og af boldbanen, afslutning af jordvold mod andre naboer, afslutning af
entreprenørens arbejde på huset, afslutning af lejeaftalen på jord til bygge-
vej, hjemtagning af endeligt lån, endelige aftaler med kommunen om øko-
nomien, afslutning af byggeregnskabet, så vi kan få resten af fondsmidlerne
udbetalt m.m.m.
Vi ved godt, at det der med at få styr på ‘det hele’ ikke går så hurtigt, som
vi kunne ønske, men vi gør, hvad vi kan. Og det er jo altså stadig frivilligt
arbejde. Det betyder selvfølgelig ikke, at du skal holde dig tilbage, hvis
du har klager, spørgsmål eller kommentarer til det, der sker i og omkring
Landsbyhuset.
Igen i år sælges der juletræer på Ruhedal til fordel for Landsbyhuset. Se
opslag andetsteds i bladet.

Venlig hilsen på bestyrelsens vegne, Jens Andersen
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Skal dit barn starte i skole efter sommerferien eller står barnet 
for et skoleskifte, så er dette måske noget for jer. 

 

Mandag den 6. december fra kl. 18.00  19.30 
holder vi informationsmøde om Kildeskolen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aftenens program: 

 
Velkomst  

Orientering om skoledelen ved Skoleleder Vibeke Havre 
Orientering om SFO-delen ved SFO-leder Kisser Skovgaard 

Rundvisning på skolen. 
 

Skolebestyrelsen vil være til stede, og vil gerne svare på spørgsmål. 
 

I er meget velkomne til at tage jeres børn med, da der laves jule-
hygge for dem imens. 

 
Der vil blive serveret æbleskiver og julegløgg/saft til alle. 

 
Det hele sker på 

Kildeskolen 

Gyrstinge Bygade 34 
4 00 Ringsted 

Tlf. 57627260 for yderlig information. 
www.kilde-skolen.dk 

Kom og hør om Kildeskolen 
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 Lokalrådet skriver
Traditionen tro hjalp børnene fra indskolingsklasserne på Kildeskolen med
at finde årets store juletræ i Store Bøgeskov.
Det kan nu engang lade sig gøre, fordi Sorø Akademi velvilligt lader
Lokalrådet kvit og frit få lov at finde og fælde et stort grantræ, som vi kan
have stående på plænen foran Kildeskolen, og lyse for os alle i morgen-
og aftentimerne her i den mørke december.
Det vil vi takke mange gange for. Det er altid rart at blive støttet i et
frivilligt arbejde.

Venlig hilsen
Kirsten, Lokalrådet

Dans om juletræet.

Herefter varm kakao!
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 Tirsdagsklubben skriver

Tirsdagsklubben har haft en meget god opstart på sæsonen, gode foredrag
med mange tilhørere og  tre-fire hold af whist-spillere på tirsdage uden
foredrag, eller andre specielle aktiviteter.
 
Vi er nu klar til de sidste arrangementer inden“ Status og banko“, som
afholdes den 25. januar 2011.
 
Den 7. december er der julefest, hvor Max og Jørgen underholder med
anden del af „Toner fra film og teater“.
For ganen serveres en lækker anretning efterfulgt af kaffe, godter m.m.
Festen holdes i år i Landsbyhuset og koster 60 kr.pr. deltager. Tilmelding
er nødvendig.
 
En tur fra Roskilde til Dublin med vikingeskibet „Havhingsten“er på
programmet den 11. januar, hvor hovmester Jens Knudsen fortæller om
og viser billeder fra den fantastiske sørejse.
 
Velkommen i Tirsdagsklubben, Gyrstinge Præstegård, tirsdage kl.14-17.
 

Glædelig jul og godt nytår ønskes af Arbejdsgruppen,
v.Hilde Andersen.

Foto: Vikingeskibsmuseet
Havhingsten
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11.& 12.Dec. 2010 og 18.& 19.Dec. 2010 

Kl. 10 til 16.00 

Træerne sælges til fordel for vores nye landsbyhus 
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  Kilden til Fitness skriver

Vær forud for dit nytårsforsæt - start til fitness nu!!
Status:
Hvis du endnu ikke har fået meldt dig ind, eller bare ikke har fået booket
tid til din instruktionstime endnu, så kom over i fitnesscenteret på en af de
nedenfor viste tider, hvor en instruktør er til stede, og book en
instruktionstime.
Vi savner stadig ca. 45 medlemmer, som har meldt sig ind, men endnu
ikke har booket en instruktionstime. Vi vil meget gerne se jer snart ☺
Vi er ellers kommet rigtig godt i gang og har haft de første ca. 120
medlemmer igennem, p.t. er vi nået til medlemsnr. 169, så der er stadig
plads til lidt over 30 nye medlemmer mere.
Nyt udstyr:
Der er efter ønske fra flere medlemmer blevet opstillet et rigtigt bænkpres
stativ, så nu bruges squat stativet ikke længere som bænkpres. Vi har også
modtaget lidt gratis udstyr bl.a. et sæt ekstra håndvægte, stepbænke og en
rool out, tusind tak for det.
Faste instruktørtimer:
Mandag   17-18 & 19-20
Tirsdag    17-18 & 19-20
Onsdag             19-20
Torsdag   17-18 & 19-20
Søndag   10-11
Kontakt os på e-mail: kilden@tilfitness.dk

Du kan se billeder fra fitnesscenteret på vores nye hjemmeside
www.tilfitness.dk

Venlig hilsen bestyrelsen
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Gyrstinge Kirke 
december - januar 2010/2011 

Småbørnsgudstjeneste  

Den 15. december kl. 10:00 er der 

småbørnsgudstjeneste i Gyrstinge 

kirke.  

Til denne traditionsrige gudstjene-
ste inviteres de allermindste under 
5 år til en enkel julegudstjeneste, 
hvor vi skal høre om Maria, jesus-
barnet og Josef. Vi vil tænde vores 
lille juletræ og danse i kæde om 
det. Vi skal også bede for mor, far, 
søskende, bedsteforældre osv.  
Dagplejebørnene og Kildeskolens 
børnehaveklassebørn vil deltage i 
denne gudstjeneste. 

Skulle du ikke have børn i nogen 
af disse institutioner, er du imid-
lertid også velkommen til at møde 
op i Gyrstinge kirke d. 15. dec. kl. 
10.00. Gudstjenesten varer ca. ½ 
time. 

Lisbeth Lundbech 

Torsdag d. 3. februar 2011 kl. 

19:30 i Gyrstinge præstegård.. 

Billedkunstner Bodil Sohn holder 
billedforedrag om Lucas Cranachs 
reformatoriske billeder. Lucas 
Cranach var en god ven af Luther. 
 

Læs mere om Bodil Sohn og Lu-
cas Cranach på næste side. 
 
Tirsdag d. 8. marts kl. 18:00 i 

Benløse gamle skole.  

Vi spiser en 3-retters historisk me-
nu, som den kunne have set ud på 
Luthers tid. 

Retterne sammensættes og tilbere-
des af kok Svend Åge Andersen,
Ringsted. Bagefter ser vi en film 
om Luther. 

Lisbeth Lundbech 

I Luthers spor 
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Julekoncert 

Torsdag d. 9. december kl. 19:30 

er der julekoncert i Gyrstinge kir-

ke v. operasangerinde Pia Schnack 

og organist Knud Rasmussen 

Koncerten vil falde i 2 afdelinger, 
hvor vi i den ene præsenteres for 

klassiske numre fra bl.a. J.S. Bach: 
Juleoratoriet og C. Franck: Panis  
Angelicus, medens vi i den anden 
skal høre nogle af julens dejlige 
salmer. 

Pia Schnack er ud af familien 
Schnack fra Høvestensgården i 
Gyrstinge og er uddannet ved 
Nordjysk Musikkonservatorium, 
Det kgl. Danske Musikkonservato-
rium med diplomeksamen og Ope-
raakademiet ved Det kgl. Teater. 

Knud Rasmussen er uddannet or-
ganist fra Det kgl. danske Musik-
konservatorium med Kirkemusi-
kalsk Diplomeksamen og har siden 
2002 været ansat som organist ved 
Virum kirke. 

Menighedsrådet serverer en for-
friskning i forbindelse med kon-
certen. 

Lisbeth Lundbech 

Kirkens gulvkandelaber og nye lampetter  

Kirkens arkitektoniske buer samt 

kirkens interiør og udsmykning 

har danne grundlaget for udform-

ningen af både gulvkandelaberen 

og kirkens nye vægbelysning. 

Gulvkandelaberen, som jeg udfor-
mede til Gyrstinge kirke i 2001, er 
udført i messing. Den består af 3 
høje selvstændige stager med hver 

sin lyspibe – symbol på Treenighe-
den. 

Kandelaberens konstruktion og 
udformning gør det muligt at ænd-
re dens fylde og udseende, så den 
kan tilpasses den lejlighed og kir-
kelige handling, hvori den indgår. 

Naturstenen, som udgør kandela-
berens fod, er fundet på kirkens 
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Konfirmation og konfirmationsforberedelse fremover 

Som bekendt lukker Kildeskolens 

7. klasse efter sommer, hvilket be-

tyder, at eleverne overføres til 

Dagmarskolen. 

 Dette får sandsynligvis betydning 
for konfirmandundervisningen. Jeg 
har talt med viceskoleinspektøren 
på Dagmarskolen,  og han fortalte, 
at 6. klasses 12 elever af pædago-
giske grunde fordeles på 3 klasser, 
hvilket igen betyder, at Dagmar-

skolen sætter plads  af i skoleske-
maet til konfirmandundervisning 
på 3 forskellige tidspunkter.  

Derfor er det nok tvivlsomt, om 
det bliver muligt at etablere konfir-
mandundervisning i Gyrstinge af 
rent skemamæssige grunde, men 
jeg vil dog gerne stadig give mu-
lighed for konfirmandundervisning 
i Gyrstinge torsdage fra 8:10 - 
9:40 under forudsætning af, at mi-

jorde. Dens nuancer er i harmoni 
med kirkens øvrige farver og ma-
terialer. 

Menighedsrådets ønske om at 
gulvkandelaberen skulle udgøre 

ikke alene en stage, men også have 
en skulpturel funktion, er medtaget 
i udformningen af kirkens nye 
vægbelysning. Ikke 2 af kirkerum-
mets lampetter er ens - men udført 
parvis spejlvendte – dette er unikt! 

Almindeligvis er lampetter i et 
rum ens, men i Gyrstinge kirke er 
de nye lampetter ensartede, men 
alle forskellige. Noget ganske sær-
ligt som nok ikke findes andre ste-
der. 

Den nye vægbelysning er fromgi-
vet/designet og udført specielt til 
Gyrstinge kirke med optimal fokus 
på lysvirkning = god belysning, 
udseende og vedligeholdelse. En 
særlig overfladebehandling beva-
rer lampernes smukke gyldne far-
ve og minimerer pudsning og ved-
ligeholdelse. 

Helle Jørvad 

guldsmedemester/designer 
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Billedforedrag i Gyrstinge præstegård 

Torsdag d. 3. februar kl. 19:30 holder billedkunstner Bodil Sohn et billed-

foredrag om Cranach den Ældre med titlen: 

 ”Billeder som forkyndelse” 

Lucas Cranach ”Paradisets Have” 

nimum 6 elever tilmelder sig.  

Understreges skal det dog, at det 
stadig er muligt at blive konfirme-
ret i Gyrstinge. Konfirmationsda-
toerne for Gyrstinge fastholdes, da 
der skal skelnes mellem konfir-
mandundervisning og selve konfir-
mationen. Der udbydes derfor kon-
firmation i Gyrstinge: 

13. maj 2012 

12. maj 2013 

11. maj 2014 
 

Konfirmationerne i Gyrstinge lig-

ger altid 2. søndag i maj, medmin-
dre søndagen falder sammen med 
pinsedag eller påskedag. 

Bemærk også, at der afholdes kon-
firmation, hvis blot en enkelt øn-
sker det. 

Hvis du ønsker konfirmandunder-
visning og/eller konfirmation i 
Gyrstinge fremover, skal du derfor 
stadig henvende dig, når der er 
konfirmationsindskrivning i maj/
juni. Datoer for dette følger senere. 

 

Lisbeth Lundbech 
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Lucas  Cranach den Ældre 

Den tyske renæs-
s an c ek u n s t n e r 
Lucas Cranach 
den Ældre (ca. 
1472-1553) vir-
kede det meste af 
sit liv i Witten-
berg i Nordtysk-
land, hvor han 

etablerede et stort malerværksted.  

Netop her voksede også i begyn-
delsen af 1500 tallet den protestan-
tiske reformbevægelse frem som 
en protest mod den katolske kirke. 
Bannerfører for denne nye reform-
bevægelse var Martin Luther, som 
var Cranachs gode ven og jævn-
aldrende.  

Cranachs kunst skal ses på bag-
grund af denne turbulente tid i eu-
ropæisk kirkehistorie. Cranach 
blev reformationens væsentligste 
billedkunstner. Et kig ind i Cra-
nachs værksted i 1500-tallet er 
derfor også et blik på reformatio-
nens billeder, og vi får et levende 
indtryk af en tid og dets menne-
sker, for Cranach malede det hele: 
portrætter, religiøse malerier, alter-
tavler og kvindebilleder.  

Teologien bag billedet aflæses let i 
Cranachs billeder, da det var væ-
sentligt for såvel Luther som Cra-
nach, at budskabet i billederne 
blev helt tydeligt. 

Cranach og Luther arbejdede til 
tider tæt sammen bl.a. om udgivel-
sen af propagandabøger, hvor for-
skellen mellem den katolske og 
den lutherske kirke blev fremhæ-
vet.  

På trods af venskabet med Luther 
havde Cranach imidlertid også ka-
tolikker blandt sine kunder. 

Foredragsholder Bodil Sohn 

Billedkunstner, født 1955. Uddan-
net hos maleren og grafikeren Ka-
ren Højgaard, København 1976-81 
og på Det Jyske Kunstakademi, 
Århus 1981-85.  

Arbejder som billedkunstner med 
maleri og fotografi.  Debutterede 
på Charlottenborgs forårsudstilling 
1981 og har siden udstillet i ind- 
og udland. Repræsenteret på Silke-
borg Kunstmuseum. Medlem af 
Billedkunstnernes Forbund, Kunst-
nersamfundet og Kunstnersam-
menslutningen Guirlanden.  

Mangeårig underviser i maleri og 
tegning. Mangeårig foredragshol-
der. Projektudvikler på det interak-
tive kunstformidlingsprojekt ArtX-
plorer til  Aarhus Kunstmuseum.  

Har bl.a. modtaget Dronning Ing-
rids Romerske Fond 1999, Georg 
Harms Fond 2001, Statens Kunst-
fonds arbejdslegat 2003 og Statens 
Kunstfonds rejselegat 2007. 

Lisbeth Lundbech 
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Konstituering  

Ved det konstituerende menigheds-

rådsmøde i Gyrstinge Præstegård 

tirsdag d. 16. november konstitue-

rede menighedsrådet sig således: 
 

Formand:            Grethe Larsen 
Næstformand:     Jan Karsberg  
Kirkeværge:        Kurt Jensen 
Valgt kasserer:    Kurt Jensen 
Kontaktperson:   Grethe Larsen 
Sekretær:             Else Hansen 
 

Lisbeth Lundbech 

Nytårskur i Bringstrup kirke 1. januar. kl. 15 

Menighedsrådene for Bringstrup-Sigersted og Gyrstinge arrangerer jule-
møde i Gyrstinge tirsdag den 14. december 

 

Program: 

Kl. 12:00 Gudstjeneste i Gyrstinge kirke v/ Lisbeth Lundbech 
Kl. 13:00 Frokost i det nye Landsbyhus i Gyrstinge 
Kl. 14:15 Musik og sang v/Lis Nielsen og Jørgen Lehmann 
Kl. 15:00 Kaffe 
Kl. 15:15 Bankospil 
Kl. 16:30 Afslutning 

 

Pris pr. person: 150 kr. inkl. 1 gl. snaps og 1 øl/vand. Beløbet bliver op-
krævet under arrangementet. 

 

Tilmelding senest den 1. december til: 
Ingrid Sørensen, tlf.: 57 61 37 93 eller Else Hansen, tlf.: 57 84 52 12 
 

Det fælles aktivitetsudvalg v/ Grethe Larsen 

Julemøde for ældre og efterlønnere  

Sidste år var der for første gang 

nytårskur i Gyrstinge kirke. Det 

blev en stor succes med mange 

festklædte og glade mennesker fra 

hele pastoratet. 

I år er der så nytårskur i Bringstrup 
kirke, som vil være festligt pyntet 
med levende lys, og prædiken og 
salmer vil være tilpasset lejlighe-
den.    

Organist Lis Nielsen og kirkesan-
ger Jørgen Lehmann står for den 
musikalske underholdning, mens 
folk hygger sig med et glas vin 
mm. og ønsker hinanden godt nyt-
år. 

Gyrstinge menighedsråd håber, at 
rigtig mange af sognets beboere vil 

sætte sig i bilen og køre det korte 
stykke til nabosognet for at være 
med til at skabe en god kirkelig 
tradition.  

Grethe Larsen 



17Bøgebladet december 2010

Tanker ved nytår  

Når færgen sætter fra land i mørke, 

sejler den ikke ud i det uvisse. Der er 

lanterner ved havneløbet – en rød og 

en grøn, som blinker med jævne mel-

lemrum og som hjælper skibsføreren 

med at orientere sig således, at han 

sikkert kan sejle ud på det åbne vand.  

Og heller ikke i dette mørke er skibs-
føreren overladt til uvisheden – også 
her er der kendemærker og pejlemær-
ker, og større og mindre fyr kaster de-
res strålebundter af lys ud i mørket og 
flænger det for en stund. Også radaren 
kan være til hjælp. For den ikke-
søkyndige ser alt dette uoverskueligt 
ud, men ikke for skibsføreren, som 
forstår at tage kending af alle kende-
tegn og mærker. Og når skibet så an-
løber havn igen, ja så ledes skibet ind 
i havneløbet af samme slags fyr, som 
ledte det ud, den røde og den grønne 
lanterne. 

”Nu sejler vi”, siger vi til hinanden, 
når afgangssignalet lyder, hvilket vi 
også kan sige til hinanden i en over-
ført forstand af ordet, når vi går ind i 
det nye år, hvad enten det så er det 
kirkelige nytår (1.s.i advent) eller det 
verdslige nytår (nytårsdag). 

”Nu sejler vi” og hvor vi sejler hen, 
ved vi ikke. Det er vanskeligt at se 
særlig langt frem. Det hele virker no-
get mørkt, tåget og uigennemtrænge-
ligt. Ser vi ned, ja, så aner vi måske 
skumsprøjtet og det gurglende og ko-
gende dyb. Det bærer os nok oppe, 
men det kan så sandelig også opsluge 
os. Og ser man udefter, ja, så kommer 
mørket flyvende imod, måske båret 

oppe af enkelte mågeskrig og smagen 
af salt på læberne. Og ser vi opad, ja, 
ja, så ser vi måske en enkelt blinkende 
stjerne gennem skydækket. Alt dette 
kan godt kalde på vores følelse af li-
denhed. 

Som mennesker er vi også bestandig 
på vej – mod en ny havn, men vor 
Herre Jesus Kristus har givet os lov til 
at tro på, at også vi har en skibsfører 
om bord i vort livs fartøj, som forstår 
at føre os sikkert frem. Nok bringer vi 
vores bagage med os ind i det nye år – 
måske også en tung bagage, som vi 
næppe formår at løfte, men med Vor 
Herre ved roret, ja, så har vi lov til at 
tro på forandringens mulighed - lov til 
at håbe. Det er almindelig viden, at 
forandring kan være angstprovokeren-
de, men det er nu også vigtigt at hu-
ske, at forandring også er bærer af hå-
bet – håbet om nye muligheder og nye 
horisonter. Lad os derfor også give os 
selv lov til at håbe – give os lov til 
med frimodighed at forlade sikker 
havn.  

Ikke uden grund kaldes den del af kir-
ken, hvor menigheden sidder, for kir-
keskibet, for her ledes vi også ind i 
havn og ud af havn af vores skibsfører 
af to lanterner, af de 2 lys. Det ene lys 
kunne vi kalde Jesu navn og det andet 
lys bønnen, Fadervor. Og disse to lys i 
vores liv, Jesu navn og bønnen i Jesu 
navn er begge lige egnede til at lede 
os såvel ud som hjem. 

Med de bedste ønsker om et velsignet 
og lykkebringende nytår . 

Lisbeth Lundbech 
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted 

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 Nyt medlem 

Kirkedelen er redigeret af Gyrstinge me-
nighedsråd. Evt. idéer eller spørgsmål skal 
derfor rettes til menighedsrådet.  
 

Layout: Grethe Larsen 

Ulle Kristensen er trådt ind i menighedsrå-
det i stedet for Ole Hylleborg, som har 
ønsket at træde ud. - Menighedsrådet by-
der Ulla velkommen. 

Grethe Larsen 

December 
05. december – 2.s.i advent:                       Gyrstinge 10.30 
12. december – 3. s. i advent:                     Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30 
14. december:                                             Gyrstinge 12.00 (andagt med luciaop-
                                                                                                                           tog)
15. december :                                             Gyrstinge 10.00 (småbørnsgudstj.) 
19. december – 4. s. i advent:                     Bringstrup 9 (Mette Marbæk Johansen) 
24. december – Juleaften:                           Gyrstinge 14 – Sigersted 15.15 
                                                                   Bringstrup 16.30 
25. december – Juledag:                             Sigersted 9 – Bringstrup 10.30 
26. december – Anden juledag:                  Gyrstinge 10.30 
Januar 
01. januar – Nytårsdag:                              Bringstrup 15.00 (nytårskur) 
02. januar – Helligtrekongers søndag:        Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30 
09. januar – 1.s.e.h.3 k.:                             Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30 
16. januar – 2.s.e.h.3 k.:                             Sigersted 9 (Thomas Ø. Olsson) 
23. januar – 3.s.e.h.3 k.:                             Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30 
30. januar – 4.s.e.h.3 k.:                             Sigersted 10.30 
Februar 

06. februar – 5.s.e.h.3 k.:                            Gyrstinge 10.30 – Sigersted 15.30  
                                                                                          (Kyndelmissegudstj.) 
 

Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er angivet 
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Idrætsforeningen skriver

Gyrstinge Idrætsforening har afholdt sine første to
endagsarrangementer i Landsbyhuset med stor succes.
Instruktørerne fra gymnastikken i Gyrstinge Idrætsforening havde tidligere
på året besluttet, at de ville forsøge med afholdelse af nogle
endagsarrangementer for børn og unge i det nye Landsbyhus.
Arrangementerne var tænkt som et tilbud til børn og unge i Gyrstinge og
omegn, hvor der skulle være plads til idræt, sjov og socialt samvær.
Nu er de første to arrangementer blevet afholdt, og det har været en stor
succes med mange glade og aktive deltagere.

Sjov fredag med disco for børn mellem 8-14 år
Fredag den 5. november sørgede ni frivillige instruktører og forældre for,
at 50 spændte børn fik en vildt sjov og mega fed aften med masser af sjove
aktiviteter(citater fra børnene) .
Aftenen begyndte med høvdingeboldturnering, hvor der var spænding til
det sidste omkring vinderpladsen. Tre hold sluttede med lige point, så
førstepladsen måtte afgøres med kast i basketball-net.
Herefter blev der serveret aftensmad som bestod af mexicanske pandekager
med kødfyld og masser af grøntsager som tilbehør.
Efter maden kunne børnene vælge om de ville lære at danse Hip-Hop i
festsalen, eller om de ville deltage i fodboldturnering i hallen.
I den sidste time havde børnene mulighed for at vælge mellem idræt i
hallen med redskaber og airtrack, eller om de ville danse i discoteket i
festsalen.
Under hele arrangementet havde de voksne hjælpere sørget for frugt,
grøntsager, rugbrødssnacks og vand som deltagerne frit kunne forsyne sig
med. Undervejs blev der også tid til en pause, hvor der blev serveret
sodavand og popcorn.
Både børn og voksne udtalte efterfølgende stor tilfredshed med
arrangementet, hvor alle børn havde været rigtigt søde ved hinanden og
deltaget aktivt i de tilbudte aktiviteter.
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Idrætsforeningen skriver - fortsat

Den. 5.11. - Hip hop i festsalen.

*****

Disco og dans for børn fra 3. år til og med 2. klasse
Søndag den 7. november var det så tid til dans for de yngre børn.
Her kom der 44 børn og tre instruktører plus tre hjælpere stod og tog imod
de spændte børn.
Arrangementet startede med sanglegene Boogi Woogie og Klods Hans.
Herefter lærte børnene en disco-serie og dagen sluttede med ballondans.
Undervejs i pauserne blev der serveret sodavand, pølsehorn, frugt og is.
Alle aktiviteterne blev optaget på video, og slutteligt blev videoklippene
fremvist via projektor, så både børn og forældre kunne se, hvor dygtige
børnene havde været.
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 Idrætsforeningen skriver - fortsat
Flere af børnene var helt vilde med disco-serien, så denne måtte danses en
ekstra gang som opvisning for de ventende forældre.
Både børn og voksne havde et par hyggelige og sjove timer, hvor børnene
var aktive, og viste hvor dygtige de var til at danse.

Den 7.11. - Discoopvisning!

Gyrstinge Idrætsforening vil gerne sige tak til alle instruktører og
forældre, som har hjulpet og gjort det muligt, at afholde to vellykkede
arrangementer for vores børn og unge i Gyrstinge.

*****
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Idrætsforeningen skriver - fortsat

Også en stor tak til vores lokale købmand Malene, som meget velvilligt
har hjulpet ved vores indkøb af varer til forplejning og ligeledes har
sponsoreret nogle af tingene.

Sidst men ikke mindst skal der lyde en stor tak til de børn, unge og
forældre, som har bakket op om og deltaget aktivt i vores
arrangementer.

*****

Kommende arrangementer i Gyrstinge Idrætsforening
Idrætsforeningen håber, at vi også i det kommende år, kan tilbyde nye og
spændende endagsarrangementer  for både børn, unge og voksne i vores
dejlige Landsbyhus.

Har du en god ide til et arrangement, som du kunne tænke dig vi afholder,
så vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan skrive til gif@gyrstinge.dk eller
du kan kontakte et af medlemmerne fra bestyrelsen.

Venlig hilsen
GIF
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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

Købmanden skriver
Først vil jeg sige tusind tak til alle jer der mødte op til butikkens 1 års
fødselsdag og tusind tak for gaverne, det var en rigtig dejlig dag. 
Sommermånederne blev rigtig hårde for butikken, omsætningen faldt med
2000 kr. om dagen og det lider butikken desværre stadig under. Endnu
engang vil jeg gerne takke jer og de foreninger/fester, der støtter op om
butikken. For at få omsætningen op, er jeg sammen med Letkøb, i gang
med nogle nye ideer til butikken. Der vil komme en Ris og Ros postkasse
op i indgangen, så hvis man er utilfreds med noget i butikken og man ikke
har lyst til at sige det personligt, så kan man lægge en seddel i kassen
(man må selvfølgelig også gerne komme med forslag eller ros, ha ha).
HUSK, at hvis I skal holde fest og ikke vil stå tilbage med en hel masse
drikkevarer, er det muligt købe drikkelsen hos mig og levere dét, der er
tilovers, retur.
Jeg ønsker jer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Malene
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Dagmarbryggeriet
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

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. 5780 3094
Bygaden 10 – Nyrup

pn@nyrup-installation.dk
Bil 2048 2694 Fax 5780 3055

Gørslev Skovindustri
Brænde, Briketter, Bark

tlf. 5780 8281
www.gorslev.dk

LOF
Ringsted Dag- & Aftenskole

Leder: Mogens Larsen
Gyrstinge Bygade 85

4100 Ringsted
tlf. 5784 5161

Gyrstinge forsamlingshus
Landsbyhuset

Gyrstinge Bygade 34 B
4100 Ringsted

fest@gyrstinge.dk

New Hair
v/ Mette Andersen

Blødebjergvej 11 - Gyrstinge
tlf. 5767 2322

(onsdag lukket)

Minigraveren
v/ Niels Pedersen

Gyrstingevej 107, 4100 Ringsted
tlf. 4160 4140
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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

Lydanlæg udlejes
Henv. til Lokalrådet

lokalraadet@gyrstinge.dk

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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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

Kildesiderne
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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
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Kalender

December

Bøgebladet udkommer
05. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
06. Åbent hus, Kildeskolen, kl. 18.00
07. Tirs.klub.: Julefest
09. Nørkledamerne mødes, kl. 14-17, hveranden torsdag

Julekoncert i Gyrstinge Kirke, kl. 19.30
11.-12. Julestue og juletræssalg, Ruhedal, kl. 10-16
14. Julemøde for ældre og efterlønnere, arr. Menighedsrådet
15. Småbørnsgudstjeneste, Gyrstinge Kirke, kl. 10.00
18.-19. Julestue og juletræssalg, Ruhedal, kl. 10-16
20. Juleafslutning for alle gymnastikbørn, GIF, kl. 15.30
22. Kildeskolen går på juleferie

Januar
01. Nytårskur i Bringstrup Kirke, kl. 15.00
11. Tirs.klub.: „Havhingsten“ v/ hovmester Jens Knudsen
18. Tirs.klub.: Kortspil m.m.
25. Tirs.klub.: Status og banko
29. DGI Karavanen i Landsbyhuset, for børn fra 3-13 år

Februar
Bøgebladet udkommer

03. Foredrag v/billedkunstner Bodil Sohn, Gyrstinge Præstegård
24. Lokalhistorisk aften, arr. Lokalrådet

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


