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Lokalrådet skriver
Foråret er traditionelt den tid, hvor man afholder generalforsamling i landets
mange foreninger. Således også i Lokalrådet, hvor vi for nylig holdt det
årlige beboermøde, hvor alle har mulighed for at komme til orde med
forslag til ændringer og forbedringer. Det blev et hyggeligt møde, hvor
der blev diskuteret lidt af hvert. Referatet vil blive lagt ud på hjemmesiden
www.gyrstinge.dk.
Vi måtte sige farvel til nogle af medlemmerne, Kirsten Forsingdal, Jens
Hynne Petersen og Jens Vejbæk, men også goddag til nogle nye, nemlig
Ida Gimsing Petersen, som mange sikkert kender som formand for
skolebestyrelsen, og til Grethe Madsen, som blev ny suppleant. Dermed
mangler vi et medlem, men forsamlingen gav rådet fuldmagt til at forsøge
at finde en eller anden, som måske kunne tænke sig at gå ind i arbejdet.
Det arbejdes der på i øjeblikket. Arne Aagesen har lovet at overtage posten
som kasserer. Jeg vil gerne hermed sige tak for samarbejdet til dem, der er
trådt ud og velkommen til dem, der er nye.
Traditionen tro havde vi igen i år i samarbejde med menighedsrådet
arrangeret fastelavn med familiegudstjeneste og tøndeslagning i
præstegården. Fastelavnssøndag faldt i år den 6. marts og således noget
længere henne på året end sidste år, hvilket absolut kunne mærkes på vejret.
Solen skinnede fra en skyfri himmel og det føltes helt forårsagtigt. En
dejlig dag for de mange børn, som havde gjort sig umage med
udklædningerne.
Den 24. februar havde vi endnu en lokalhistorisk aften, hvor vi bl.a. så
billeder fra ‘gamle dage’ i Gyrstinge og Ørslevvester. Det var morsomt at
se, hvordan billederne kunne sætte gang i snakken. Vi er stadig meget
interesserede i at låne gamle billeder fra området, som kan scannes ind og
gemmes for eftertiden. For en del år siden blev der skrevet en sang til
Gyrstinge, som vi denne aften fik støvet af og sunget et par gange til Max
Brøndtofts harmonikaakkompagnement. Den vil vi gerne tage frem og
bruge ved fremtidige arrangementer, så den ikke går i glemmebogen igen.
En af Bøgebladets frivillige og mangeårige omdelere har valgt at stoppe
og nyde sit otium. Det er ham vel undt, men det henleder opmærksomheden
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Lokalrådet skriver - fortsat
at vi har behov for at have nogle reserver, vi kan trække på bl.a. ved ferie
og sygdom og til at træde ind, hvis andre omdelere ønsker at stoppe. Så
hvis du alligevel gerne vil gå eller køre en tur en gang imellem, er du
velkommen til at henvende dig til Lokalrådets medlemmer eller til
lokalraadet@gyrstinge.dk, så vi kan lave et lille register med mulige
omdelere.
Da Landsbyhuset sidste år blev indviet og festsalen blev taget i brug, fandt
vi i Lokalrådet ud af, at der manglede nogle sangbøger. Vi fandt på at søge
Frk. Motzfeldts Legat om et antal højskolesangbøger og fik tilsagn om 25
stk. De ligger nu til fri afbenyttelse i skabet i festsalen. Vi takker mange
gange for donationen.
Lokalrådet laver i samarbejde med Menighedsrådet det blad, du i øjeblikket
sidder med i hånden. Det er naturligvis ikke gratis at producere sådan et
blad, men vi mener, at det er meget vigtigt med jævnlig information om
arrangementer og tiltag i sognet. Det er da også vores opfattelse, at bladet
læses af langt de fleste i området. Da der ikke betales kontingent til
Lokalrådet, må vi nødvendigvis finde andre måder at tjene penge på. Det
sker f.eks. ved udlejning af lydanlæg, telt, griller og stole, ved
deltagerbetaling ved arrangementer og ved annoncer i Bøgebladet. Vi er
derfor meget glade for vore annoncører og ser gerne, at der kommer flere.
Gennem flere år fik vi hvert år et lille overskud fra Sankt Hans-festen og
det resulterede sidste år i, at vi, med tilskud fra den pulje, kommunen har
afsat til landdistrikterne, kunne købe et lydanlæg, som er blevet brugt til
et par arrangementer i byen. Det var en stor forbedring i forhold til det
gamle anlæg, og det er ikke kun til brug for foreningerne. Alle og enhver
kan leje det, som det kan ses af annoncen bag i bladet.
Det er efterhånden mange gange, vi har søgt og fået tilskud til
arrangementer og indkøb af diverse materialer. Det har givet os mulighed
for at lave sjove og spændende arrangementer, som der ellers ikke ville
være økonomi til.
I år skal ansøgninger opfylde temaet: Styrkelse af landområdernes
organisationer og netværk samt etablering af udviklingsplaner. Vi står til
rådighed med hjælp, hvis der er nogle, der har gode ideer, som kan falde
ind under dette tema.
Vera Mortensen, Lokalrådet
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Byg & Bo i Gyrstinge &
Ørslevvester
afholder generalforsamling
mandag den 11. april 2011 kl. 19.30
i Landsbyhuset i Gyrstinge
Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.
6. Valg af 2 (i ulige år) eller 3 (i lige år) bestyrelsesmedlemmer
og 2 suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
P.b.v.
Ole Olsen
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Tirsdagsklubben skriver
Tirsdagsklubben havde udover de annoncerede dage med gæster i det
„gamle“ program mulighed for at følge Else Nielsen fra Skælskør på
hendes 2500 km. lange cykletur til Nordkap den 15. februar og få besøg af
fire spillemænd fra Ringsted harmonikaklub den 15. marts. Begge dage
med mange tilhørere. Senest var det sæsonafslutningen, med underholdning
af Jens og Henrik, smørrebrød m.m. der løb af stabelen den 22. marts.
Den 7. juni er der mulighed for en spændende sommerudflugt til Langeland
i godt selskab med de mange, som er medlemmer af Tirsdagsklubben. Det
endelige program er stadig i planlægningsfasen, men det kan ikke undgå
at blive en dejlig tur. Tilmelding til turen er senest den 26. maj til
medlemmer af Arbejdsgruppen.
Sensommerfesten er på Gyrstinge Skovkro den 13. september, mens den
egentlige sæsonstart er den 4. oktober i Gyrstinge Præstegård. Alle
arrangementer omtales i „Bøgebladet“ og Lokalbladet.
Allerede nu er der lavet aftaler med mange spændende personer til foredrag
og andet til den kommende sæson. Der er stor succes med kortspil på de
„almindelige“ tirsdage, men det er bare om at møde op, så kan der hurtigt
dannes endnu et hold, det femte.
Alt i alt går det rigtig godt med antallet af deltagere til vores arrangementer
og det var da også et positivt statusmøde, hvor der kom nye ideer til
aktiviteter frem og vi fik valgt arbejdsgruppe, som nu består af: Inga Olsen,
Elna Jensen, Karin Christensen, Jonna Andersen, Inga Nielsen, Else Hansen
og Hilde Andersen
Venlig hilsen, Hilde Andersen
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Landsbyhuset skriver
Selv om det umiddelbart kan se ud som om, der ikke sker noget som helst
med alle manglerne ved Landsbyhuset, bruger bestyrelsen stadig rigtigt
meget tid på at få færdiggjort alt omkring huset. Pladsen tillader kun en
ret kort omtale af noget af det, vi arbejder med, men du er velkommen til
at kontakte os, hvis du vil vide mere.
Vejadgang: Vejen fra skolens P-plads til Landsbyhusets P-plads er kun
midlertidig. Den endelige vej til Landsbyhuset skal gå fra Bondebjergvej,
der hvor byggevejen gik. Det har desværre ikke været muligt at lave en
frivillig aftale om køb af jorden med ejeren. Derfor er kommunen ved at
få lavet en lokalplan, så ejeren ikke kan undgå at afstå den nødvendige
jord mod betaling. Hvor lang tid der går, inden den endelige vej kan
anlægges, afhænger af det videre sagsforløb, men vi tror nok, det bliver i
løbet af det næste halve år. Derfor håber vi også, at alle i den begrænsede
periode kan leve med, at den midlertidige vej er meget smattet nord for
huset. Det skyldes en meget leret jordbund.
Støjafskærmning: En nabo har klaget til kommunen over gener fra den
midlertidige vej. Derfor har kommunen pålagt Landsbyhuset at sørge for
en støjafskærmning. Da vejen er midlertidig, og vi har rigeligt at bruge
vores penge til, har vi søgt den billigst mulige løsning: Afskærmning ved
hjælp af halmballer. Heldigvis har kommunen - efter at have spurgt
brandmyndigheden - accepteret denne midlertidige løsning.
Dræning af omgivelserne: Vi skal have drænet nord og vest for huset,
fordi byggeriet har givet nogle problemer for naboerne. Dette har endnu
ikke kunnet lade sig gøre pga. vejret. Også boldbanen skal drænes, men
her er yderligere det problem, at der er usikkerhed om, hvem der skal
betale det. Der arbejdes på en løsning.
Jordvold mod naboerne mod syd: Færdiganlæg af jordvolden har været
umulig - igen pga. vejret.
Færdiggørelse af huset: Vi havde møde med kommunen, entreprenøren
og vores rådgivere midt i marts, for der mangler stadig noget arbejde,
inden huset er færdigt. Det vigtigste er at få ændret adgangsforholdene for
.
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Landsbyhuset skriver - fortsat
handicappede ved yderdørene. Den nuværende løsning med skrånende
fliser er ulovlig. Før det er lavet om, kan kommunen ikke godkende
byggeriet, og før vi har fået den endelige godkendelse, kan vi ikke få
resten af pengene fra fondene. Arbejdet har afventet, at frosten gik af jorden,
men det skulle blive udført i uge 14. Der er en del yderligere mangler.
Bl.a. har mange brugere bemærket de mange revner i murene, navnlig
over døre og vinduer. Da bygningen stadig sætter sig, har vi dog accepteret
at dette først udbedres ved 1-års gennemgangen.
Udbetaling af fondspenge: Den 23. marts var en god dag. Der fik vi
nemlig brev om, at den ene portion EU-penge var udbetalt. Nu mangler vi
den anden portion: 350.000 kr. Det har været en meget stort arbejde først
at søge og nu at anmode om udbetaling af EU-midlerne. Ud over de 350.000
kr. mangler vi at få udbetalt yderligere 750.000 kr. fra fondene.
Driftsaftale med Ringsted Kommune: Vi skal til afsluttende forhandling
med kommunen om den 10-årige driftsaftale den 7. april. Denne aftale er
faktisk en forudsætning for, at vi kunne få penge fra fondene, så hvis ikke
aftalen kom på plads, skulle alle fondspengene betales tilbage. Der har
dog aldrig været tvivl om, at kommunen ville lave en aftale, men det er
rart, at den nu kommer på tryk.
Førstehjælpsudstyr: Vi har den glædelige nyhed, at Bank Trelleborg
Fonden har bevilget en hjertestarter til Landsbyhuset. Vi havde søgt 22.000
kr. til hjertestarteren og et kursus for 12 personer i at betjene den. De
penge har vi fået. Det er Hjerteforeningen, der leverer både hjertestarter
og kursus. Derudover er førstehjælpsudstyret nu indkøbt, og det opsættes
snarest fem forskellige steder i huset.
Listen over arbejdsopgaver er ikke udtømmende, der er meget mere. Det
går kun, fordi der er mange mennesker, der gør et stort stykke frivilligt
arbejde for at få Landsbyhuset til at fungere til glæde for lokalsamfundet.
Når alle er glade, er det sjovt at lave frivilligt arbejde. Så hvis du er utilfreds
med noget, så lad være at være negativ, men henvend dig til bestyrelsen,
så vi kan snakke om det. Der er stadig meget vi kan rette til, så huset
kommer til at fungere endnu bedre.
Venlig hilsen Jens Andersen.
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Gavstrikkerne skriver
Gavstrikkerne har gennem flere år strikket tæpper, halstørklæder, sokker
og andre ting, der varmer. Vi har ikke tal på hvor mange tæpper, det
efterhånden er blevet til. ( 50?) Og vi strikker fortsat. Vi har modtaget
nedenstående fra Kirkens Korshær:
Til alle dem, der strikker tæpper.
Tusinde tak for de mange tæpper, som jeg har modtaget til Kirkens Korshær.
Tæpperne bliver bragt til Mariatjenesten, som holder til i Maria Kirke i
Istedgade, København.
Her kommer der mange, som låner et liggeunderlag og et tæppe, så de kan
sove i nogle timer.
Så vi har rigtig meget brug for tæpper til vores gæster i Mariatjenesten, og
de andre varmestuer i Kirkens Korshær.
Endnu en gang mange tak for tæpperne.
Hilsen
Vibeke Lind, informationssekretær
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Den Private Skovbørnehave skriver
Endelig blev det forår, og det nyder vi i fulde drag i skovbørnehaven. Vi
ser, at alting begynder at spire og gro i skoven, og også biller, insekter og
andre smådyr begynder at komme frem, så der er masser af spændende
ting at studere og fordybe sig i.
Her i vinter fandt to af skovbørnehavebørnene hjemme i deres have en
pindsvineunge, som var kommet for tidligt ud af sit hi, og den har vi taget
i pleje i skovbørnehaven. Vores pleje-pindsvin er en førsteklasses anledning
til at lære børnene om pindsvinet, dets levevilkår, føde osv. Vi fodrer det
med kattemad, avokado og vand og sørger for, at det har det godt, og
børnene graver hver dag i skoven efter regnorme og biller, som vi tager
med hjem til pindsvinet.
Vi er også gået i gang med et stort middelalder-projekt, som hele
skovbørnehaven er meget optaget af. Projektet vil vare frem til
sommerferien og skal afsluttes med et brag af en middelalder-sommerfest
for børn, forældre og personale. Vi er lige nu i gang med at etablere vores
egen middelalderby omkring bålpladsen ved Hanemose, så vi laver
pilehegn, brændestak, og er også i gang med at bygge vores egen shelter,
mm. Når byen er opbygget, skal vi i gang med alverdens middelalderaktiviteter, bl.a. skal vi plantefarve, karte og spinde uld, lave ridderskjolde
og våben, bygge vores egne stylter, lave dukketeater og høre sagn/
fortællinger fra middelalderen mm., og så skal vi selvfølgelig lave en masse
lækker middelaldermad over bål.
Mange forårshilsner fra
Ringsted Private Skovbørnehave
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Gyrstinge Kirke
april - maj 2011

Konfirmationer 2011
Bringstrup kirke 17. april kl. 9
Freja Arpe
Line Christensen
Kevin Dalhof Duncan
Karoline Dyrvig Egelund
Ida Lærke Hansen
Patricia Christina NørgaardMadsen
Mathias Fauerskov Sejten
Lucas Staal
Bringstrup kirke 17. april kl. 11
Sarah Langhoff Bauer
Mathias Gjerlufsen
Katrine Norup Grunnet Hansen
Ann-Sofie Egebjerg Jespersen
Ida Spanggaard Jessen
Gustav Moeslund Larsen
Oscar Karl Hedegaard Lindahl
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Cille Rud Nielsen
Mikkel Bonde Nielsen
Frederikke Oline Sundahl
Nicklas Seibert Troensegaard
Signe Worm
Sigersted kirke d. 1. maj kl. 10
Jesper Søren Amorsen
Gyrstinge kirke d. 8. maj kl. 10
Patrick Lykke Bundgaard
Søs Lundsgaard Hillev
Katrine Gulbæk Johansen
Rikke Kjærulf Madsen
Melina Freya Olsen
Camilla Denise Schnack Nielsen
Emil Simonsen
Lisbeth Lundbech
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Konfirmandindskrivning
Onsdag d. 25. maj kl. 15.00 –
19.00 i Bringstrup Præstegård

Også i år vil jeg gerne have styr på
antallet af konfirmander, inden undervisningen starter i august. Den
kommende konfirmand og mindst
en af forældrene inviteres derfor til
konfirmandindskrivning på ovennævnte dag og tidspunkt. Man
dukker blot op og bliver indskrevet
efter tur. Jeg tager en kort samtale
på 5-10 minutter med hver enkelt
familie på mit kontor.

du derfor ringe til mig på tlf. 57
61 30 10 inden indskrivningstidspunktet med henblik på en alternativ aftale. Dette gælder også
som rettidig tilmelding.
Jeg ved ikke, om det bliver muligt at etablere konfirmandundervisning i Gyrstinge i år. Den 15.
april afholdes der møde mellem
skoleforvaltningen og de berørte
præster/sogne, hvor vi forhåbentlig kan tale os frem til en model,
der betyder, at konfirmanderne
kan blive undervist i deres hjemsogne. Jeg ser med fortrøstning
frem til mødet. Der vil tilgå 6.
klasserne på Kildeskolen en besked om resultatet af dette møde
efter d. 15. april, men jeres barn
skal stadig indskrives, hvis han/
hun vælger at gå til konfirmationsforberedelse i hjemsognet, og
derfor skal I notere datoen i jeres
kalender.

Det er vigtigt at møde op indenfor
det angivne tidsrum, da vi kun har
plads til 12 konfirmander pr. konfirmationsgudstjeneste. Senere tilmeldte kan kun tildeles plads i de
kirker og på de tider, hvor der er
ledige pladser.

Jeg vil dog understrege, at det er
muligt at blive konfirmeret i
Gyrstinge, selv om man har fulgt
undervisningen andetsteds. Der
skal skelnes mellem konfirmandundervisning og selve konfirmationen. Der kan indskrives til
undervisning og konfirmation
eller til konfirmation alene.

Hvis du er forhindret i at møde op
indenfor det angivne tidsrum, skal

I begge tilfælde skal barnet dog
indskrives.
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Husk at medbringe dåbs-og/eller
navneattest.
Og til sidst. Mange unge er i tvivl,
om de vil konfirmeres eller ej. Det
er forståeligt. Er du i tvivl, vil det
imidlertid være en god idé at følge
undervisningen, da det er lettere at
tage stilling til noget, man ved noget om end til noget ukendt.
Velkommen
Lisbeth Lundbech

Konfirmationer 2012
Konfirmationerne vil næste år
falde således:
29. april 2012 i Bringstrup Kirke
6. maj 2012 i Sigersted Kirke
13. maj 2012 i Gyrstinge Kirke

Nadvergudstjeneste
Skærtorsdag aften d. 21. april kl.
19.30 er der nadvergudstjeneste i
Sigersted kirke.
Påskens første dag - Skærtorsdag indledes med en gudstjeneste i Sigersted kirke. Gudstjenesten er
fælles for Bringstrup - Sigersted Gyrstinge pastorat.
Påskens dramatiske begivenheder
tager sin begyndelse Skærtorsdag
aften med, at Jesus spiser det sidste måltid med sine disciple. Vi vil
derfor også holde nadvermåltid.
Bagefter vil vi også spise sammen,
idet der vil blive serveret franskbrød med pålæg samt øl og vand.
Atter en god lejlighed til at mødes
i pastoratet!
Lisbeth Lundbech

Indsamlinger
Gyrstinge Menighedsråd har besluttet at alle indsamlinger i kirken går til Blå Kors.

WWW.SOGN.DK
Prøv at klikke ind på www.sogn.
dk. Her kan du finde mange spændende oplysninger og statistikker –
også om dit sogn.
Bøgebladet april 2011

I 2010 så indsamlingsresultatet således ud: påskekollekt: 140 kr.
høstkollekt 131,50 kr. og julekollekt 194,00 kr.
Udover denne faste indsamling
samler Gyrstinge menighedsråd
ind til Folkekirkens Nødhjælp
hvert år.
Lisbeth Lundbech
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Traditioner
Noget af det, der binder os
sammen som nation, er
vores traditioner, højtider
og fælles fester.
Men der er en risiko for, at
en del af disse med tiden
går i glemmebogen eller
mister deres reelle indhold, måske ikke de store
højtider som jul, påske og
pinse, men de mindre som
f.eks. Helligtrekonger,
Store Bededag eller Mikkelsdag.

Bindingen kunne også
ligge i, at modtageren
skulle løse en knude eller en gåde, som lå i
brevet. Knuden kunne
som regel ikke løses op,
fordi den enten var bundet meget fast i meget
tynd tråd, eller den var
tegnet.

Forventningerne om gildets traktement kunne
være beskrevet i et korKærlighedsknuden
tere eller længere vers,
f.eks, som i følgende
Bindebreve – gækkebrevenes
brev, der blev sendt til den 15forløber
årige Birte Hansdatter på Fyn:
At skrive gækkebreve er en dansk
”Jeg binder dig hverken med bånd
tradition, som de fleste kender, og
og bast
de minder om de gamle mere
men med en silkesnor så fast.
ukendte bindebrevstraditioner, der
Nu venter vi på, at du et godt gilde
stammer fra 1600-tallet.
vil give
I bindebrevene forsøgte man at
med kaffe og mjød og kringler fin
binde modtageren ved hjælp af en
alt efter viljen din.
ordknude, han eller hun skulle
Og frie musikanter.
gætte betydningen af.
Byd til gilde hvem du vil
og hvem dit sind står til.
Disse breve har været i brug i DanMig du ikke glemme må.”
mark fra 1600-årene og frem til
1800-årene. Man kunne blive bundet med bindebrev på sin navnedag eller på en af de fire tamperdage. Det gjaldt om at placere brevet
et sted, hvor modtageren ville få
fat i det og dermed binde vedkommende.
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Birte havde fået brevet fra en veninde, hvilket afspejler sig i ønskerne om fortæring.
Breve mellem karle kunne indeholde anderledes fordringer, f.eks.
”godt øl”, brændevin og tobak.
Bindebrevene kunne i modsætning

til gækkebrevene have flere afsendere.

på findes fra begyndelsen af 1800tallet.

En vennegruppe kunne rotte sig
sammen om at kræve en fest, men
der kunne også være tale om kærlighedsbreve, der blev sendt mellem forelskede parter. Et eks. her-

Bindebrevet var bindende fra det
øjeblik, hvor modtageren første
gang rørte ved det, så det gjaldt
om at snige det i hænderne på
modtageren.
Mogens Larsen

Er det pinsesolen eller påskesolen, der danser?
Pinsemorgen er det skik at stå tidligt op for at se pinsesolen danse,
men sådan har det ikke altid været.

dition, fastelavn, til pinse, så sambadanserne ikke bliver blå af kulde, men brune af solen.

Oprindelig var det ikke pinsesolen, men
påskesolen, der dansede af fryd over Jesu
opstandelse. Men vi
danskere vil gerne sove længere, særlig når
det er vådt og koldt.

Hele traditionen omkring den dansende pinsesol er typisk dansk.
Traditionen stammer
nemlig fra en meget
gammel kristen tradition, hvor man i store dele af Europa gik ud påskemorgen på en nærliggende bakke (i København var det Solbjerg bakke på
Frederiksberg – bemærk navnet)
og se den fromme påskesol danse i
fryd over, at Jesus var genopstået.

Derfor har man engang i 1800-tallet flyttet traditionen til pinse, når skoven bli´r rigtig grøn.
Fuldstændig som i vore dage, hvor
vi har flyttet en anden gammel tra-

Mogens Larsen

Helligånden i håret
Få Helligånden i håret ved hele
Sorø-Ringsted provstis kæmpe 2.
pinsedags friluftsgudstjeneste.
Gudstjenesten finder sted den 13.
juni klokken 10:30 i Vedbygaards
smukke amfiteater i Ruds Vedby.
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Der bliver meget for alle sanser, så
sæt kryds i kalenderen allerede nu!
Du kan få mere at vide om arrangementet i din lokale folkekirke.
Lisbeth Lundbech
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Forårskoncert i Sigersted 5. maj
”Fog og Olsen” i Sigersted kirke
d. 5. maj kl. 19.30. Duo ”Fog og
Olsen” består af fløjtenisten Inge
Fog og guitaristen Jens-Thorøe
Olsen.
De to kammermusikere har haft et
frugtbart samarbejde i mange år.
Deres repertoire omfatter såvel originallitteratur for deres respektive
instrumenter som arrangementer af
anden god musik - både indenfor
den seriøse og den lettere genre.
Som et af deres musikalske
”varemærker” spiller de værker af

Inge Fog - små stemningsbilleder i et fint arrangement af JensThorøe Olsen.
Siden 2008, hvor disse melodier er
udkommet som sange, har ”Fog og
Olsen” arbejdet tæt sammen med
sangerinden Pernille Volder.
Trioen udkom i november 2010
med en helt ny CD: ”Sol over havet”. Denne velklingende trio er
helt sikkert et besøg værd til en fin
forårskoncert i Sigersted kirke. Alle er velkommne.
Lisbeth Lundbech

Folkekirkens nødhjælp 2011
Succes i Gyrstinge. Søndag 13.
marts var dagen, hvor Folkekirkens Nødhjælp havde landsindsamling.

liv, kom jeg ud ad veje, hvor jeg
aldrig har været før. Jeg kan varmt
anbefale en cykeltur rundt i sognet!

I år var det lykkedes at finde 6 personer, der var villige til at bruge 34 timer i den gode sags tjeneste.
Det betød, at vi for første gang i de
år, hvor jeg har været formand for
menighedsrådet, havde mulighed
for at besøge samtlige husstande i
sognet.

Som indsamler bliver man hurtigt
grebet af en form for ”vindermentalitet”. Man vil bare så gerne
have penge i den bøsse. Der SKAL
være flere end sidste år. Sidste år
placerede vi os som nr. 188 af
samtlige sogne, der deltog i indsamlingen.

Desværre er der jo altid nogen, der
ikke er hjemme, andre hører ikke
vores banken, men vejret var fint,
så det var en ren fornøjelse at gå/
cykle rundt i sognet. – Selv om jeg
har boet i sognet det meste af mit

Man kunne tydeligt mærke, at folk
vidste, at der skulle være indsamling. Ude på de små lukkede veje
blev vi flere gange mødt med bemærkninger som: ”Jamen I plejer
da aldrig at komme helt herud – nu
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skal jeg finde nogen penge.”
Vi oplevede også at blive rost for
at ville yde det arbejde, der skal til
for at gennemføre indsamlingen.
Ja, en indsamler oplevede, at en
person kom løbende efter ham
med penge og undskyldte, at der
ikke blev lukket op. Hun skulle
lige have fundet pengene frem
først! Enkelte steder blev der
spurgt ind til, om pengene nu også
går til det, de er beregnet til, og det
må man jo håbe, der er godt styr
på, at de gør. Det blev også nævnt,
at der i Danmark findes udsatte
børn, der lever på sultegrænsen.
Der blev givet udtryk for, at her
burde Folkekirkens Nødhjælp også
yde støtte.
Det mest spændende tidspunkt er
naturligvis, når vi mødes og pengene skal tælles op. Der bliver talt
koncentreret. Alle er interesserede
i, hvor meget der er i bøssen efter
de mange besøg.
I år blev det til 6656, 75 kr. + lidt
udenlandske mønter, der var smut-

tet med. Et særdeles FLOT resultat, og der skal lyde en stor tak til
alle, der har givet et bidrag.
Til sammenligning gav den tilsvarende indsamling i Gyrstinge i
2009 2917,- kr. og i 2010 4142,kr., så det var en rigtig flot fremgang.

Så stort blev landsresultatet

Indsamlerne var Else Hansen, Jan
Hansen, Lisbeth Iversen, Lisbeth
Lundbech, Grethe Larsen og Mogens Larsen. Tak for indsatsen!
Om mandagen modtog vi en mail
fra Folkekirkens Nødhjælp med
tak og stort tillykke med, at vi i år
havde placeret os som nr. 25 på
landsplan. Den flotte placering
skyldes bl.a., at vi i år kunne dække hele sognet.
Grethe Larsen

Udflugt for ældre
I sidste nr. af Bøgebladet stor der,
at deltagerbetalingen er 200 kr.
Det er en fejl! Deltagerne skal selv
betale 150 kr. for transport, entre
til Gavnø, guidet rundtur på slottet, frokost og eftermiddagskaffe.

maj til Else Hansen, tlf.: 57 84 52
12 eller Ingrid Sørensen, tlf.: 57 61
37 93.

Tilmelding til turen senest den 1.

Grethe Larsen

Bøgebladet april 2011

Program og nærmere beskrivelse
af turen kan læses i februarnummeret af Bøgebladet.
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted
April 2011
03. april – Midfaste:
10. april – Mariæ bebudelsesdag:
17. april – Palmesøndag:
17. april – Palmesøndag:
21. april – Skærtorsdag:
22. april – Langfredag:
24. april – Påskedag:
25. april – Anden påskedag:

Bringstrup 9 - Gyrstinge 10.30
Gyrstinge 9 - Sigersted 10.30
Bringstrup 9 - Konfirmation
Bringstrup 11 - Konfirmation
Sigersted 19.30 - Pastoratsgudstj.
Bringstrup 9 - Gyrstinge 10.30
Gyrstinge 9 - Sigersted 10.30
Sigersted 9 - Bringstrup 10.30

Maj 2011
01. maj – 1.s.e. påske:
08. maj – 2.s.e.påske:
15. maj – 3.s.e. påske:
20. maj – Bededag:
22. maj – 4. s.e.påske:
29. maj – 5. s. e. påske:

Sigersted 10 (konfirmation)
Gyrstinge 10 (konfirmation)
Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30
Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30
Bringstrup 9 (Ulla Toft)

Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech medmindre andet er angivet.
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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Idrætsforeningen skriver
Sommersjov 2011 – hjælpere søges!!
Idrætsforeningen afholder igen i år Sommersjov for børn i alderen 6–13
år.
Bemærk, at vi har hævet alderen til 13 år!
Sommersjov finder sted fra mandag den 11. juli – torsdag den 14. juli i
uge 28, som er SFO’ens første lukkeuge på Kildeskolen.
Vi har aktiviteter i tidsrummet kl. 9 – 15, men der er mulighed for pasning
mellem kl. 8 – 16. Vi mødes hver morgen ved hovedindgangen til
Landsbyhuset.
I løbet af de fire dage vil vi prøve fodbold, rundbold, stikbold, hoppeborg,
gymnastik og dans. Dagene vil byde på hygge og en masse lege – krydret
med små overraskelser undervejs. Vi skal være kreative og måske også
have et lejrbål med snobrød.
Sommersjov har i år plads til 40 børn, og vi modtager gerne
forhåndstilmeldinger på mailadressen: gif@gyrstinge.dk - tilmeldingsfrist
er: 17. juni.
Af tilmeldingen skal fremgå barnets navn, adresse, alder og størrelse på
T-shirt. Ligeledes skal fremgå kontaktperson og telefonnummer i
dagtimerne.
Prisen for alle fire dage er kr. 100,-. Betaling sker på 1. dagen.
I den forbindelse mangler vi hjælpere! Voksne, som er interesseret i én
eller flere hyggelige og sjove dage med søde børn, kan kontakte Kitt på
tlf. 29 25 01 31 og høre mere.
På vegne af GIF, Kitt Spangbjerg

Bøgebladet april 2011
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Idrætsforeningen skriver - fortsat
Gymnastikopvisning i Gyrstinge
Årets gymnastikopvisning fandt sted lørdag den 26. marts 2011 i
Landsbyhuset. Årets opvisning var noget ganske særligt, idet det var første
gang opvisningen blev afholdt i Landsbyhuset. Dermed var der god plads
til både tilskuere og udøvere, og alle 170 fremmødte tilskuere havde
mulighed for at sidde ned og nyde opvisningen.
Ved opvisningen viste seks af Gyrstinges hold, hvad de havde trænet med
i løbet af sæsonen. Ca. 80 børn og voksne deltog i opvisningen. Traditionen
tro startede opvisningen med fælles indmarch for alle hold. Dernæst fulgte
alle børneholdene (Far-mor-barn, Spillopper, Krudtugler, Rytmepiger og
De seje springere) med deres flotte opvisning af hvad børnene havde trænet
med i løbet af sæsonen. Alle børn var meget dygtige og yderst
koncentrerede. Instruktørerne havde alle lagt et stort arbejde i
planlægningen af deres holds opvisning, hvor der blev sunget, danset, lavet
rytmeserier og gjort flittigt brug af alle redskaber til de opstillede
redskabsbaner.
For første gang nogensinde var det lykkedes at lokke nogle af deltagerne
fra Powerwomen (damer i alle aldre) til at deltage i opvisningen. De seje
damer gav den fuld gas i 10 minutter med aerobic, step og løb. Det var en
fornøjelse at nyde damernes opvisning, og idrætsforeningen håber, at
damernes opvisning har inspireret nogle af tilskuerne til at deltage på holdet
til næste sæson.
Da der i år var god plads ved opvisningen, havde det været muligt at invitere
et gæstehold. Sorø Gymnastikforenings Pige Grand Prix hold afsluttede
derfor flot med deres gæsteopvisning, som bød på flere flotte rytmeserier.
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Idrætsforeningen skriver - fortsat
Opvisningen sluttede med fælles udmarch, hvor alle foreningens dygtige
og meget engagerede instruktører blev takket for det gode samarbejde og
deres altid store velvillighed til at hjælpe. Flere af foreningens instruktører
fortsætter til næste år, men desværre måtte der også siges farvel til nogle
af de meget dygtige instruktører, som havde valgt at stoppe ved denne
sæson. Alle gymnaster og forældre blev også takket for den opbakning
som alle udviser ved at de deltager på foreningens gymnastikhold.
Efter opvisningen var der arrangeret spisning med efterfølgende kaffe og
kage for de interesserede. Dette var en stor succes idet 135 voksne og
børn havde tilmeldt sig til spisning. Alle nød den gode mad og havde
nogle hyggelige timer, medens fem friske fodboldpiger fra
Idrætsforeningens U13 hold og to af deres frivillige mødre sørgede for
servering og opvask.

Hilsen GIF
Bøgebladet april 2011
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Idrætsforeningen skriver - fortsat
Zumba og Latinmix i Idrætsforeningen
Søndag den 27. februar afholdte Idrætsforeningen Zumba i Landsbyhuset.
49 damer og unge piger var mødt op til dette forrygende arrangement,
hvor instruktør Ulla Pii Knudsen fra Sorø lærte de friske deltagere kunsten
at danse Zumba.
Der blev svedt heftigt medens alle deltagere forsøgte at holde tungen lige
i munden når de svære trin og bevægelser skulle læres samtidig med at
bevægelser med både ben, arme og hofter skulle koordineres. Men sjovt
var det, og deltagerne udtrykte efterfølgende stor begejstring for
arrangementet.
Søndag den 19. marts fulgte næste arrangement med Latin-mix, hvor 30
damer og unge piger deltog. Her underviste instruktør Christen Dahl fra
Vigersted i kunsten at danse samba, cha-cha-cha, jive og andre
latinamerikanske dansetrin ind i aerobic-serier. Også ved dette arrangement
kom der sved på panden, og der var sikkert nogle som efterfølgende havde
ondt flere steder på kroppen end normalt, da alle muskler blev rørt flittigt.
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Landsbyhuset
www.landsbyhuset-gyrstinge.dk
Vandrerhjem
4244 5523
jec@lite.dk

Sportshal
3393 0914
jens.hynne.petersen@gmail.com

Festsal og mødelokale
fest@gyrstinge.dk

Fitness-center
kilden@tilfitness.dk

Se flere kontaktoplysninger på hjemmesiden.
Landsbyhuset, Gyrstinge Bygade 34 B, 4100 Ringsted

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

Bøgebladet april 2011
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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

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
www.nyrup-installation.dk
Bil 2048 2694 Fax 5780 3055
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LOF
Ringsted Dag- & Aftenskole
Leder: Mogens Larsen
Gyrstinge Bygade 85
4100 Ringsted
tlf. 5784 5161

New Hair
v/ Mette Andersen
Blødebjergvej 11 - Gyrstinge
tlf. 5767 2322
(onsdag lukket)

Hjerterum
Privat dagpleje
v/ Lene Christoffersen
St. Bøgeskovvej 3
4100 Ringsted
tlf. 2899 2729
e-mail: info@hjerterum.eu
www.hjerterum.eu

Gyrstinge VVS
Aut. VVS-installatør
Aut. Kloakmester

Diskotek Magic star
Diskotek - Dj - Lyd - Lys

Bakkegårdsvej 63, 4100 Ringsted
tlf. 5784 5323
www.gyrstingevvs.dk

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

Krogagergård

Gyrstinge/Ørslevvester
Lokalråd

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
Bøgebladet april 2011

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

Bakkegården
Økologiske bær & grøntsager
Bakkegårdsvej 52
Gyrstinge
4100 Ringsted
Tlf.: 2127 7952
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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
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@gyrstinge.dk
Gyrstinge Hjemmeside, www.gyrstinge.dk
webansvarlig Steen Mortensen, Gyrstingevej 41, Ringsted
3195 0693, webmaster@gyrstinge.dk
Kilden til fitness, Landsbyhuset, www.tilfitness.dk
formand Kim Lynghøjen, Harpeager 2, Fjenneslev
kmlynghoejen@os.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 april 2011
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Kalender
April
11.
16.
18.-25.
21.

Bøgebladet udkommer. OBS lidt senere end normalt!
Generalforsamling, Byg og Bo, Landsbyhuset, kl. 19.30
Arrangement hos Købmanden!
Påskeferie, Kildeskolen
Nadvergudstjeneste, Sigersted Kirke, kl. 19.30

Maj
05.
06.
08.
10.
22.
25.
26.

Forårskoncert, Sigersted Kirke, kl. 19.30
Kildeskolens børnehave holder fødselsdagsfest
Konfirmation, Gyrstinge Kirke, kl. 10.00
Sommerudflugt for ældre, Den Nye Købmand, kl. 9.30
„Lokalhistorisk“ travetur i Gyrstinge, arr. Lokalrådet, kl. 14.00
Konfirmandindskrivning, Bringstrup Præstegård, kl. 15.00-19.00
Skolefest, Kildeskolen

Juni
07.
13.
23.
24.

Bøgebladet udkommer
Tirs.klub.: Sommerudflugt til Langeland
Provsti-gudstjeneste, Vedbygård, Ruds Vedby, kl. 10.30
Sankt Hans-fest i Præstegårdshaven
Sommerferie, Kildeskolen

Juli
11.-14.
11.-29.

Sommersjov i Gyrstinge, arr. GIF
Sommerlukket, SFO og børnehave, Kildeskolen

August
15.

Skolestart, Kildeskolen

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