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Lokalrådet skriver
En meget våd sommer går nu på hæld og vi kan da håbe på, at august
bliver en anelse bedre end juli har været. I august begynder børnene i
skole igen og vi kan glæde os over, at der i år kommer rigtig mange nye
børn til Kildeskolen. Den ofte meget ubehagelige stemning, der i foråret
kendetegnede skolestrukturdebatten, har vi forsøgt at holde os fri af og
glemme, men det kan være svært, når man føler, at man bliver kritiseret
for noget, der ikke har bund i sandheden. Det er forståeligt, at de
lokalområder, der nu står til at miste deres skole, er oprørte og vi har fuld
forståelse for deres situation, men det er retfærdiggør ikke tonen i deres
udtalelser om Kildeskolen. Når det er sagt, så er det vigtigt lige nu at se
fremad og forsøge at få en positiv dialog med alle parter. Lokalrådet
opfordrer derfor til, at man møder op til det planlagte arrangement i
Landsbyhuset den 24. august, som omtales nærmere længere inde i bladet.
Den 26. august deltager Lokalrådet sammen med mange andre lokale i
Ringsted Natten. Der er i øjeblikket tale om en ladvogn, hvor vi vil komme
til at stå med forskelligt informationsmateriale om vores lokalsamfund,
herunder skolen, landsbyhuset, købmanden og idrætsforeningen. Skulle
nogen nu sidde inde med ideer til at gøre aftenen ekstra festlig og oplysende,
er man velkommen til at henvende sig på lokalraadet@gyrstinge.dk.
En ting, vi kan være glade for og stolte af, er vores årlige Sankt Hans-fest
i Præstegårdshaven. I de 6 år, jeg har været med til at stå i spidsen for dette
store arrangement, har der næsten altid hvilet en trussel om regn og rusk
over dagen, men når vi så er nået lidt ud på eftermiddagen, er det alligevel
klaret op og vi har fået en hyggelig aften med god mad og god stemning.
I år blev ingen undtagelse fra den regel. Vi havde en tør, omend lidt kølig
aften, hvor en ny sangtrio, spontant oprettet til lejligheden, så dagens lys.
Jan Karsberg fra menighedsrådet, sognepræst Lisbeth Lundbech og Max
Brøndtoft styrede afsyngningen af Midsommervisen på bedste vis. Mange
tak for det. I øvrigt vil vi benytte lejligheden til at sige mange tak til de
stærke mænd, som troppede op dagen før og satte telte, borde og stole op
og igen lørdag mødte tidligt for at pakke det hele sammen. Det var en
uvurderlig hjælp med en opgave, som ellers ville have varet mange timer,
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Lokalrådet skriver - fortsat
og så var det også hyggeligt med en lille sludder over en enkelt øl efter vel
udført arbejde.
Efteråret er tiden, hvor der igen kommer gang i arrangementerne og ud
over de allerede nævnte vil vi gerne være med til igen at forsøge at starte
en fast månedlig madbix op. Vi lægger ud med fredag den 30. september
kl. 18 i Landsbyhuset. Her vil en gruppe beboere stå for maden og det er
vores håb, at der vil være frivillige, der denne aften vil melde sig til at stå
for maden næste gang, som vil blive fredag den 28. oktober. Hold øje
med opslag på skolen, i børnehaven og hos købmanden, som vil fortælle
mere, når vi nærmer os.
Som det plejer at være, så mødes strikke- og nørkledamerne også i næste
sæson hver anden torsdag i Præstegården til hyggeligt samvær og
produktion af diverse håndarbejder. Hvornår starten går, er endnu ikke
fastlagt, men hold øje med opslag de sædvanlige steder.
Der er nu endelig blevet sat dato på det planlagte foredrag med Marianne
Isager, som de af os, der strikker, sikkert vil kende fra adskillige
strikkebøger. Marianne Isager bor i øjeblikket i Japan og vil komme og
fortælle om den inspiration, hun har hentet på sine mange rejser til
forskellige dele af verden. Det sker den 1. december i Landsbyhuset, hvor
vi håber på at se rigtig mange strikkeglade (alle andre er også velkomne)
til en hyggelig aften.
Lokalrådet er altid åbne for forslag til nye tiltag, så det er bare med at
komme frem med dem. Det kan være, man risikerer at blive sat i arbejde,
men vi garanterer for, at det er en sikker vej til at lære nye mennesker at
kende og til at få nogle gode stunder sammen med naboer og venner.

Vera Mortensen
Lokalrådet
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It takes a whole village to educate a child
Onsdag den 24. august fra kl. 18.30 – 21.00

vil Lokalrådet og Kildeskolen gerne invitere alle borgere i Gyrstinge
og Ørslevvester til foredrag med psykolog Jørn Nielsen

Jørn Nielsen skriver således:

„It takes a whole village to educate a child“
Med udgangspunkt i dette gamle ordsprog vil psykolog Jørn Nielsen
tale om vigtigheden af en fælles indsats i bestræbelserne på at lave et

godt udviklings- og læringsmiljø for vores børn og unge. Dette er
vigtigt ikke mindst i en tid, hvor der er megen fokus på resultater og

på udviklingen af det enkelte individ. Men hvad forstår vi ved en
fælles indsats? Hvad er skolens opgave, hvad er forældrenes og hvad
er fælles? Og hvordan gør vi det helt konkret? Oplægget giver både
praktiske og forskningsbaserede bud på, hvordan vi får det bedste

frem i hinanden.

Vi håber rigtig mange har lyst til at deltage, så vi alle kan være med til
fortsat at gøre vores lokalsamfund til et godt sted at bo.

Med venlig hilsen
Lokalrådet og Kildeskolen

.................................................................................................................
Tilmelding til foredrag med Jørn Nielsen

_________________________ kommer ________________ voksne
                    navn                                                 antal

Af hensyn til forplejningen, vil vi gerne hvis nedenstående slip afleveres
senest den 22. august til enten:

Vera – Lokalrådet, Vibeke – Kildeskolen, Malene – Den nye købmand
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Kildeskolen skriver
Endnu et skoleår på Kildeskolen er forbi, det har som altid været et
spændende og begivenhedsrigt år for både børn, forældre og personale.
Ved skoleårets start indførte vi ny struktur på skolen, som er baseret på
integreret undervisning. Kort fortalt går det ud på, at eleverne er samlet i
aldersblandede grupper, og undervises sammen med børn, som er enten
ældre eller yngre end dem selv. Vi er meget glade for den nye struktur, da
det har givet os flere muligheder for at tage hensyn til den enkelte elev og
udfordre den enkelte elev. Det har bl.a. resulteret i, at flere elever har
rykket sig rigtig meget fagligt.
Kort før sommerferien tog elever og personale en tur tilbage i tiden, for at
opleve hvordan det var at gå i skole omkring år 1900. Eleverne skulle
prøve at gå i skole, som man gjorde på dette tidspunkt – dog undlod vi
spanskrøret. Hver morgen stillede alle op i skolegården, hvor de blev hentet
af deres lærere, for at gå til morgensang og bøn. Resten af dagen var der
almindelig undervisning, men hvor vi i dag har matematik, kristendom og
idræt, havde eleverne eksempelvis regning, bibelhistorie og legemsøvelser.
Det var dejligt at opleve, hvordan alle levede sig ind i historien, mange
mødte op med fine kjoler eller skjorter og håret var enten fint flettet eller
vandkæmmet.
Temadagene blev afsluttet med årets skolefest – hvor temaet ligeledes var
„Den gamle skole“. Vi fik bl.a. besøg af byens spillemand Max og co.
som spillede op til folkedans. Det gjorde de rigtigt godt, og det lykkes
også for dem, at få mange forældre til at svinge træskoene.
Maden til festen var lavet af Jens Kildebro, han havde ligeledes været i
Frk. Stokholms kogebog fra 1915, for at hente inspiration. Udskolingen
optrådte med små stykker rundt på markedspladsen. Det blev en rigtig
hyggelig aften, så jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke alle,
som på hver sin måde bidrog til at alle fik en rigtig god fest.
Onsdag den 8. juni havde vi et fælles forældremøde på skolen. Igen var
det dejligt at opleve en positiv opbakning fra forældrene. Temaet denne
aften var, hvordan vi i fællesskab kan blive ved med at gøre Kildeskolen
til en god skole, så den fortsat vil være en del af lokalsamfundet.



7Bøgebladet august 2011

 Kildeskolen skriver - fortsat
Igen i år har flere årgange deltaget i de nationale test. De er enten blevet
testet i dansk eller matematik. Det er glædeligt at kunne konstatere, at
resultaterne er meget tilfredsstillende, og at mange elever har gjort meget
store fremskridt.
Den 24. august inviterer vi sammen med Lokalrådet alle borgere til fælles
foredragsaften med psykolog Jørn Nielsen, han vil snakke om, hvordan vi
hver for sig og i fællesskab har ansvaret for at bevare et godt udviklings-
og læringsmiljø i lokalsamfundet.
Foredraget henvender sig både til dem, som har elever på skolen, men
også til alle dem som ikke har, men som fortsat har en interesse i, at
Gyrstinge er et godt sted at bo. Se indbydelse andet sted i bladet.

Mange varme sommerhilsner fra
Vibeke Havre

skoleleder, Kildeskolen

 Landsbyhuset skriver
Selv om det har været sommerferie, er der sket en del siden sidste Bøgeblad,
men træerne vokser ikke ind i himlen. Døm selv:
- Vejadgang: Vi kommer til at leve med den midlertidige vej indtil videre.
Hvor længe vides ikke. Der var ellers vedtaget en lokalplan for en vej syd
om vandværket, og planen havde også været i høring, men hverken
Ringsted Kommune eller Landsbyhuset har lige nu penge til at købe jorden
og anlægge vejen, så lokalplanen er taget af bordet. Det betyder, at vi nu
er nødt til at opstille en mere permanent støjskærm ind til de naboer, der
føler sig generet af vejen.
- Nabogener: Vi har fået løst de fleste af de problemer, der har været for
naboerne til boldbanen/Landsbyhuset. Jordvolden mod syd er flyttet, så
naboerne kan komme til at klippe deres hæk på ydersiden. Udførelsen af
dræningen langs skellet vest og nord for Landsbyhuset vil snart være
afsluttet. Vi har vurderet skaderne i de berørte nabohaver sammen med en
gartner, så vi kan erstatte ødelæggelserne.
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 Landsbyhuset skriver - fortsat
- Dræning af boldbanen: Der er endnu ikke en afklaring på, hvordan vi får
delt udgifterne, men vi arbejder stadig på, at banen kan anlægges i efteråret.
Vi holder møde med vores rådgivere og entreprenøren d. 15. august og
håber på en endelig afklaring dér. Det kan måske virke, som om vi intet
gør fra bestyrelsens side, men sagen er desværre ikke så enkel.
- Færdiggørelse af huset: Handicap-adgangene til yderdørene er nu
godkendt af kommunen, og vi har endelig fået en ibrugtagningstilladelse.
Hurra! Det betyder, at vi nu har fået udbetalt de sidste 750.000 kr. fra
Lokale- og Anlægsfonden og Realdania. Vi mangler stadig 350.000 kr. af
EU-midlerne, men jeg har været i kontakt med direktoratet og forventer,
de udbetales inden længe. Desværre er vi ikke tilfredse med handicap-
adgangene. Enten skal der laves rampe på begge sider, eller også skal der
lægges flere fliser, så man kan komme forbi ramperne.
- 1-års-gennemgang: Der er allerede gået et år siden Landsbyhuset blev
afleveret af entreprenøren. Derfor skal vi have gennemgang af huset d.
15. august. Her vil de sidste mangler blive påpeget, så de kan blive udbedret.
- Driftsaftale med kommunen: Aftalen er nu - langt om længe -
underskrevet, og vi vurderer, at vi kan være tilfredse med den.
- Hjertestarteren vil - efter mange overvejelser - blive opsat i et skab
udendørs ved hovedindgangen. Vi er i gang med at finde et egnet skab til
formålet.
- Økonomien: Bestyrelsen er meget opmærksom på vores økonomi. Det
var svært nok at lægge et budget for et hus, der ikke findes magen til
nogen steder. Men dertil kommer de uforudsete udgifter, der følger med
den meget langtrukne færdiggørelse af huset og omgivelserne. Det betyder,
at 2011 er et hårdt år for os, og der er ikke råd til andet end det mest
nødvendige.
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller gode ideer, er du stadig
velkommen til at kontakte os.

Venlig hilsen
Jens Andersen, Landsbyhuset
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Byg og Bo skriver
Nu starter grundsalget i Gyrstinge
Lokalplanen for Gyrstinges nye udbygningsområde ved den nordlige del
af Gyrstinge Bygade er nu vedtaget i kommunens Plan- og boligudvalg,
og planen var i offentlig høring fra 26.4.2011 til 20.6.2011. Byrådet
forventes at vedtage lokalplanen engang i eftersommeren.
Vi anser udstykningen for at være en af kommunens mest eksklusive
udstykninger med hensyn til udsigt, landsbymiljø og natur. Derfor har vi
nu besluttet at forsøge med en annoncering i løbet af de næste par måneder.
Byg og Bo er ved at oprette en hjemmeside med oplysninger om såvel
udstykningen som helhed samt de enkelte grunde.
Udarbejdelsen af lokalplanen har været en langvarig proces, idet
nabohensyn, skærpede kommunale krav vedrørende adgangsforhold,
ønsket om at bevare den kommende bebyggelses landsbypræg og en lang
række andre komplicerende forhold har taget tid. Vi nåede således ikke at
få lokalplanen godkendt og komme i gang med salget før 1.1.2011. Denne
dato var ellers ret vigtig for os, idet alt grundsalg efter nytår 2011 pålægges
moms - dvs. en stigning på 25% på grundpriserne.
Dette, og de hensyn, vi har taget til indsigelser fra naboerne, har resulteret
i relativt høje salgspriser. Gennemsnitssalgsprisen for de 13 grunde er
godt 800.000 kr. – nogle billigere og nogle dyrere alt afhængig af
beliggenheden.
Det er ganske vigtigt for Gyrstinge, at vi udvikler landsbysamfundet og
ikke går i stå. Der er mange eksempler på landsbyer, der ikke har udviklet
sig i årevis, og mange af disse sover en stille tornerosesøvn og mangler
helt et lokalt engagement. Det gør vi ikke i Gyrstinge. Vi har et meget
aktivt lokalsamfund på alle fronter, og vi har bevaret skole, butik,
busforbindelse, børnehave, adskillige foreninger, landsbyhus osv.
Byg og Bo har gennem tiden bidraget meget aktivt til denne udvikling.
Alle i lokalområdet kan blive medlem af Byg og Bo ved henvendelse til
kasserer Steen Mortensen, tlf. 3195 0693.

Ole Olsen, formand for Byg og Bo
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  Den Private Skovbørnehave skriver
I skovbørnehaven har vi haft mange spændende arrangementer hen over
sommeren. Vi startede ud med vores årlige overnatning i slutningen af
maj, hvor skovbørnene sov i telte/shelter sammen med de voksne nede i
vores middelalderby ved Hanemose. Børnene var på middelalderløb, hvor
de bl.a. skulle besvare spørgsmål om middelalderen, og vi mødte to kvin-
der fra middelalderen, som førte os med tilbage i tiden. I den forbindelse
fik børnene fine middelalderdragter på, og så var vi ellers klar til det store
festmåltid, som vi selvfølgelig selv lavede ud fra ægte middelalder-
opskrifter. Vi fik gnaveben, bagte kartofler, hjemmekærnet urtesmør med
krydderurter og skovsyre, fladbrød, kål, nødder og meget andet. Efter ma-
den var det ved at være sovetid, og børnene blev puttet i soveposerne,
hvor de lå og lyste med deres lommelygter. Næste morgen kom alle foræl-
drene med morgenbrød og kaffe til skovbørn og voksne, og det var en
rigtig hyggelig afslutning på en god overnatning.
D. 10. juni holdt vi vores årlige sommerfest, som i år stod i middelalde-
rens tegn. Vi valgte at festen skulle foregå nede ved Hanemose i vores
middelalderby, og at alle deltagere skulle være udklædte for at bevare den
gode middelalderstemning. Festen var en stor succes, og alle forældre og
søskende havde gjort rigtig meget ud af deres udklædninger, så stemnin-
gen var helt i top. Vi startede med at synge vores hjemmelavede
middelaldersang, og derefter var der fællesdans til middelaldermusik i
små rundkredse. Senere opførte skolegruppen af 2 omgange deres fine
dukketeater over middelaldersagnet om Hr. Asser Rig og Fru Inge fra
Fjenneslev. Menuen til festen stod på helstegt pattegris og vildsvinepølser,
og dertil havde forældrene medbragt forskelligt tilbehør til et fælles tag-
selv-bord - mums hvor det smagte! Skovbørnene havde også en lille bod,
hvor man kunne købe syltede og henkogte lækkerier, som vi selv havde
fremstillet over bål efter middelalderopskrifter. Aftenen sluttede af med
tovtrækning imellem de to stuer „Vandlopperne“ og „Rygsvømmerne“.
Middelalderprojektet slutter med udgangen af august, hvor vi i efterårsfe-
rien skal udstille alle de flotte ting, vi har lavet, på Ringsted bibliotek.
Vi har sagt farvel til 7 store skovbørn, som efter sommerferien skal starte
på 5 forskellige skoler og sagt goddag til 7 små nye børn, som stille og
rolig er ved at blive kørt ind. Skovbørnehaven har nu alle 40 pladser be-
sat, derfor vil der ikke være ledige pladser før til næste forår, medmindre
nogen går ud midt i perioden. Det er derfor vigtigt for os at nævne, at man
ikke automatisk er sikret en plads til sit barn, fordi man er skrevet på
vores venteliste.                      Mange sommerhilsner fra skovbørnehaven
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Gyrstinge Kirke 
August - September 2011 

Konfirmandundervisning  

Ved konfirmandindskrivningen i 

maj blev der indskrevet 24 konfir-
mander til konfirmation i hen-

holdsvis Bringstrup kirke i 2012 

og Gyrstinge kirke 2012.  

Antallet af konfirmander er dog 
skævt fordelt med en stor over-
vægt af konfirmander fra Ringsted 
ny Friskole. Herfra kommer der 17 
til undervisning i Bringstrup i den 
kommende sæson.  

Holdet i Gyrstinge bliver meget 
lille, idet det bliver på blot 3 ele-
ver. 

Men jeg har fundet et fantasyspil 
for konfirmander, der hedder 
”kirkeåret rundt”, som skulle være 
velegnet også i den mindre sam-
menhæng.   

En gang imellem vil undervisnin-
gen også foregå sammen med kon-
firmanderne fra Nordrup-Farend-
løse i form af ”oplevelsesunder-
visning” Dette glæder jeg mig til 
at afprøve.   

Der bliver 7 konfirmander til kon-
firmationen i Gyrstinge i foråret 
2012.   

Hvad enten man følger hele forlø-
bet eller kun skal konfirmeres i en 
af vore kirker, så bliver alle kon-
firmanderne inviteret med  på så-
vel heldagsekskursion til Køben-
havn samt rockgudstjeneste i janu-
ar, og det er mit indtryk, at alle 
glæder sig til at deltage i disse sto-
re arrangementer. 

Lisbeth Lundbech 
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Kirken som læringsrum 

Lørdagsdåb 

Som noget nyt vil vi fremover ud-

byde lørdagsdåb 1. gang i kvarta-

let i pastoratet i sin helhed.  

Dette betyder, at dåben kommer til 
at finde sted i den af de tre kirker i 
pastoratet, som har lørdagsdåb  i 
det pågældende kvartal, dvs. lør-
dagsdåben vil komme til at finde 
sted i enten Bringstrup, Sigersted 
eller Gyrstinge. Ring til sognepræ-
sten på tlf. 57 61 30 10 og hør 

nærmere om tid og sted.  

Hvis du ringer i god tid, har du 
størst mulighed for at få dit ønske 
om en bestemt dag opfyldt. 

Som en hovedregel gælder, at dåb 
hører hjemme ved søndagsgudstje-
nesten, idet dåb teologisk altid er 
en dåb til en bestemt menighed.  

Lørdagsdåben er imidlertid i første 
omgang kommet til som et by-
fænomen, hvor man pga. af dåbe-
nes antal har følt sig nødsaget til at 
skille dem ud af søndagsgudstjene-
sterne. Så er mange landsogne 
kommet til – ikke af teologiske 
grunde, men fordi mange unge fa-
milier har fundet, at lørdag er en 
god dag for en festligholdelse. 

Lisbeth Lundbech 

I Bringstrup kirke tager vi torsdag 

d. 25. august kl. 19.00 hul på en ny 
konfirmandsæson med en ”kirke-

vandring i selve kirken” og en pæ-

dagogisk gudstjeneste.  

Kirkevandringen og den efterføl-
gende gudstjeneste er blevet til i et 
samarbejde med den religionspæ-
dagogiske konsulent, Stinna Ah-
renst, og erfaringerne med ”kirken 
som læringsrum” skal efterfølgen-
de publiceres. Temaet afprøves 
også i andre typer af kirker. 

 Kirken vil denne aften fungere 
som læringsrum og er samtidig 
konfirmandernes første undervis-
ningstime, og til denne første time 
og første gudstjeneste inviteres 
naturligvis også forældre m.v. 

 Gudstjenesten er åben og offent-
lig for alle og kunne du tænke dig 
at tage de første indledende skridt 
ind i det spirituelle liv, ja, så er 
der en mulighed her. Du er vel-
kommen. 

Lisbeth Lundbech 
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Landsforeningens årsmøde 

Lysning 

Er du klar over, at der også i dag 

kan ske lysning fra prædikestolen 
forud for en vielse, hvis parterne 

ønsker det?  

Den kirkelige lysning er ikke obli-
gatorisk og har ingen retslig betyd-
ning. Der er endog adgang til kir-
kelig lysning, selv om vielsen skal 
foretages borgerligt. 

En lysning er en offentlig bekendt-
gørelse om indgåelse af ægteskab 

– i gamle dage med det formål, at 
udenforstående kunne gøre indsi-
gelse mod giftermålet.  

I dag undersøger kommunen, om 
de juridiske betingelser for ægte-
skab er til stede, men naturligvis 
er det festligt at få sit ægteskab 
bekendtgjort fra prædikestolen 
forud for giftermålet. 

Lisbeth Lundbech 

Jeg havde den store glæde at del-

tage på Landsforeningen af Menig-
hedsrådsmedlemmers årsmøde på 

Nyborg Strand 27.-28. maj, hvor 
omkring 600 menighedsrådsmed-
lemmer deltog med et virvar af 

tanker, indlæg, kritik  og gode ide-

er, som kun kan inspirere.  

Næstformand  Pia Bertram fra 
Bringstrup menighedsråd var også 
med, og vi var godt trætte, da vi 
atter drog hjem med toget søndag.  

Formand Inge-Lise Pedersen kom-
menterede den aktuelle folkekirke-
lige debat på sin sædvanlige sagli-
ge og karske måde. 

Kirkeminister Per Stig Møller om-
talte bl.a. en af de mest kontrover-
sielle sager i folkekirken i flere 
årtier, nemlig spørgsmålet om vi-
else af homoseksuelle i Folkekir-
ken. 

Han kom også ind på det nye regn-
skabssystem (som i øvrigt fik me-
gen kritik på landsmødet) og de 
nye overenskomster, som i høj 
grad har belastet menighedsråde-
nes arbejde landet over de seneste 
år. 

Mest tankevækkende kom han dog 
ind på spørgsmålet om en kirke-
forfatning.  
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I Grundlovens §66 står, at ”folke-
kirkens forhold ordnes ved lov”. 
Dette er af forskellige grunde al-
drig blevet til noget, men kirkemi-
nisteren gjorde sig til talsmand 
for, at der blev taget hul på dette 
emne, hvilket helt sikkert vil af-
stedkomme brændende debatter i 
de kommende år, hvor vi som kir-
ke står foran store omvæltninger. 
Forfatningsspørgsmålet og forhol-

det mellem kirke og stat er en af 
dem. 

Gabrielprisen blev uddelt til årets 
film ”En ganske rar mand”; desu-

den blev vi også i år  budt på en 3 
retters festmenu, som skulle inspi-
rere os teologisk. Der er meget 
mere at berette, men jeg vil lade 
dette være ordene. 

Lisbeth Lundbech 

Minikonfirmandundervisning 

I år starter minikonfirmandunder-

visningen i Gyrstinge i uge 43, 

dvs. i ugen efter efterårsferien. 

I Bringstrup starter den i uge 2 i 
det nye år.  

Gitte Stoltberg vil også i denne 
sæson stå for undervisningen, som 
vil finde sted med en dobbelttime 
én gang om ugen efter skoletid 
således, at der vil blive i alt 12 
mødegange.  

Selve dagen fastlægges, når vi 

kender skoleskemaet.  Desuden vil 
der blive et par gudstjenester, som 
minikonfirmanderne skal medvir-
ke ved. 

Også i år vil Gitte komme ud på 
skolerne forud for undervisningen 
og fortælle om forløbet, som er en 
blanding af undervisning, hygge,  
leg, drama, god snak osv.  

”Minikonfirmandundervisningen” 
ligner således  ikke skolens under-
visning. Den tager de store 
spørgsmål i livet op på  mangfol-
dige og  letforståelige  måder. 

Det er gratis ”at gå til minikonfir-
mand”, og ønsker du at melde dig 
til, kan du naturligvis gøre det 
allerede nu til Gitte Stoltberg på 
tlf. 57 64 96 30 eller Lisbeth 
Lundbech på tlf. 57 61 30 10. 

Lisbeth Lundbech 

Fra sidste års minikonfirmandundervisning, 
hvor man hygger sig omkring bordet 
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Høstgudstjenesten i Gyrstinge 

Tiderne har ændret sig og kun et 

fåtal arbejder ved landbruget og 
skaffer sig udkomme her, men alle 

forstår vi lettelsen over, at høsten 

er kommet i hus. 

Med en vis ret kan man kalde 
høstgudstjenesten for en takke-
gudstjeneste for ”det daglige 
brød”, og anskuer vi det fra den 
vinkel, så omfattes vi alle, idet alle 
har noget at takke for her i livet.  

Spørger vi Luther, hvad det dagli-
ge brød er, ja, så er det naturligvis 
den mad, vi spiser, men det er og-
så bolig, arbejde, ægtefælle, børn, 
god familie, uddannelse, gode ven-
ner, Ordet og Livet osv. – Kort 

sagt alt det vi har fået givet.  

Der er således god grund til at 
komme til  

Høstgudstjeneste i Gyrstinge søn-
dag d. 25. september kl. 10.30 

Efter gudstjenesten inviterer me-
nighedsrådet på lidt at spise i Præ-
stegården, således at landsbyfæl-
lesskabet kan vokse og udfolde sig 
også her. 

Ham takker alle vi med sang 

for alt, hvad han har givet 
for hvad han vokse lod i vang, 

for ordet og for livet 
 

N.F.S.Grundtvig 1844 

Lisbeth Lundbech 

Også i år vil kirke og våbenhus være smukt pyntet til høstgudstjenesten 
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Sangcafé 

Sang skaber glæde. Dette er almin-

delig viden fra sangcaféer landet 
over, hvor sangglade mennesker 

mødes over en kop kaffe og synger 

salmer og sange.  

Hver enkelt salme eller sang vil 
følges af enkle kommentarer. Vi 
forsøgte her for første gang for 
nogle måneder siden og havde en 
dejlig aften i Gyrstinge kirke, som 
fik megen ros. Oven i købet så vi 
også nye ansigter.  

Vi vil i Gyrstinge forsøge at etab-
lere en sangcafé som et tilbageven-

dende fænomen og har forsøgsvis 
arrangeret følgende 2 sangcafeer i 
efteråret på to forskellige tids-
punkter, for at se, hvad der slår 
bedst an: 

Tirsdag d. 13. september kl. 14.30 
i Gyrstinge Præstegård 

og 

Torsdag d. 17. november kl. 19.30 
i Gyrstinge Kirke 

Det vil være gratis at deltage, og 
sangen ledes af organist Lis Niel-
sen og sanger Jørgen Lehmann. 

Lisbeth Lundbech 

Filmaften  

Som noget helt nyt vil Gyrstinge 

menighedsråd tilbyde en filmaften 
i  præstegården den 20. oktober kl. 

19:00.  

Den film, vi har valgt at vise hed-
der ”De usynlige” med Trine Dyr-
holm.  

Den har fået meget flotte anmel-
delser og modtog Gabrielprisen i 
2009. Berlingske skrev f.eks.:  

»De Usynlige« er en fin, fin film 

om, hvor forbandet lunefuldt livet 
kan være, og hvor smukt og smer-

teligt, måske endda umuligt, det er 

at elske og tilgive imod alle odds.” 

Filmen starter med en mors værste 

mareridt: Hun har for et kort øje-
blik forladt sit lille barn i en klap-
vogn. Da hun kommer tilbage, er 
vognen væk… 

Det er en skildring af de forfærde-
lige menneskelige omkostninger, 
en fatal handling kan have.  

Efter filmen bliver der serveret 
kaffe og kage, og endelig bliver 
der mulighed for at diskutere fil-
men. 

I menighedsrådet håber vi, at der 
vil blive taget godt imod dette til-
tag. Filmen er tilladt for børn over 
11 år, men jeg vil dog betegne den 
som en film for voksne. 

Grethe Larsen 
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I Luthers spor 

Her i efteråret 2011 er det først og 

fremmest reformationen i Dan-

mark, som vi vil se på. 

Tirsdag d. 6. september: Refor-
mationens baggrund. 

Aftentur til Haraldsted. Vi mødes 
ved Knud Lavards Kapel kl. 
19.00, hvorefter vi besøger Ha-
raldsted kirke ca. kl. 20.00. Lærer 
Anette Stephansen vil guide os og 
sognepræst Mette Marbæk Johan-
sen har inviteret på kaffe i Harald-
sted præstegård. 

Tirsdag d. 27. september kl. 
19.30: Reformationen i Danmark  

Spændende foredrag ved sogne-
præst  Majbritt Breinholt Christen-
sen i Benløse gamle skole. 

Lørdag 29. oktober: Ekskursion 
til København. 

Mødested: Nationalmuseets ind-
gang kl. 10.00. Rundvisning i Na-
tionalmuseets middelalderafdeling 
ved skoletjenesten.  

På vej til vores frokoststed ser vi 
”Reformationsmonumentet” på 
Bispetorv.  

Herefter frokost (inkluderet i pris).  

Om eftermiddagen besøger vi den 
Fransk Reformerte Kirke overfor 
Rosenborg Slot. Her vil der også 
være rundvisning. 

Man skal selv sørge for transport 
til og fra København, men man er 
velkommen til at følges med præ-
sterne, der tager med regionaltoget 
fra Ringsted lidt i 9. 

Der skal vandres en del. 

Begrænset deltagerantal. 

Pris kr. 50 inkl. frokost og omvis-
ninger, men eksklusiv drikkevarer 
og transport. 

Tilmelding: Senest torsdag d. 20. 
oktober til Søren Legarth tlf. 57 61 
06 60, Majbritt Breinholt Christen-
sen tlf. 57 61 86 89 eller Lisbeth 
Lundbech tlf. 57 61 30 10. 

Lisbeth Lundbech 

Indsamling 

Ved friluftsgudstjenesten 2. pinse-

dag i Vedbygårds have blev der 
samlet 5416, 50 kr. ind til de al-

banske børn, som provstiprojektet 

støtter i år.  

De indsamlede midler går til: 

Hjælp til materialer til børneklub-
berne i Albanien 

Hjælp til afholdelse af div. udgif-
ter ved møder og arrangementer 

Penge til lederuddannelse af de 
ofte helt unge ledere 

Hjælp til audiovisuelle hjælpe-
midler 
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted 

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 

September 2011 

04. september – 11.s.e.trin.: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30 
11. september – 12.s.e.trin.: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30 
18. september – 13.s.e.trin.: Bringstrup 10.30 (høstgudstjeneste) 
25. september – 14.s.e.trin.: Gyrstinge 10.30 (høstgudstjeneste med  

    traktement bagefter) 
Oktober 2011 

02. oktober – 15.s.e. trin.: Sigersted 10.30 (høst) 
09. oktober – 16.s.e.trin.: Bringstrup 9 (Mette Marbæk Johansen) 
16. oktober – 17.s.e.trin.: Gyrstinge 9 (Ulla Toft) 
23. oktober – 18.s.e.trin.: Bringstrup 10.30 
30. oktober – 19.s.e.trin.: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30 
 

November 2011 

06. november – Alle helgens dag: Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30 
13. november – 21.s.e.trin.: Bringstrup 9 (Mette Marbæk Johansen) 
20. november – Sidste s. i kirkeåret: Sigersted 9 (Ulla Toft) 
27. november – 1.s.i advent: Bringstrup 10.30 – Gyrstinge 15.00  
 (familiegudstjeneste i Gyrstinge) 
December 2011 

04. december – 2.s. i advent:   Gyrstinge 10.30 (julemøde) 
 

Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er angivet. Der tages forbe-

hold for ændringer. 
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Kilden til fitness skriver
Efteråret nærmer sig og vi har nu haft gang i vores lokale fitness center i
godt 1 år. Vi er blevet utrolig godt modtaget fra nær og fjern, der har været
en positiv og stor opbakning til vores center. Mange har givet udtryk for
at de netop vælger vores fitness center, fordi det er et hyggeligt, trygt og
rart miljø til træning. Vi har heller ingen uskrevne regler om udseende og
påklædning m.m. der er plads til alle.
I det kommende efterår vil vi gerne tilbyde dig mange nye tiltag. Vi har
været ude og investere i et løbebånd, ja du læste rigtig, så nu skal der
løbes! Vi kan også tilbyde dig holdundervisning/træning, så har du brug
for at blive hjulpet i gang, måske presset lidt og få det maximale ud af din
træning, så er det noget for dig.

Power herre er med Kenneth og Kim.
Her får du en alsidig hård træning for hele kroppen med meget højt
aktivitetsniveau. Træningen er fyldt med mandehørm, power og er ikke
for tøsedrenge. Dag og tidspunkt er ikke endeligt endnu, se efter opslag
hos vores købmand og i lokalbladet aug.-sep.

Styrketræning er med Hans og Simon.
På dette hold får du mulighed for at få råstyrke gennem vægttræning,
konditionstræning og boksning.
Tidspunkt: Tirsdage kl. 17-18.

Cirkel træning for kvinder med Jeanette og Lone
Hver søndag har vi et hold med fokus på dig som kvinde.
Vi tilrettelægger træningen med udgangspunkt i fedtforbrænding og
konditionstræning, høj puls i form af øvelser for hele kroppen i højt tempo.
Mød op så vi kan træne, hygge og hjælpe hinanden i en meget bedre form
sammen.
Tidspunkt: Søndage kl. 12-13. Opstart den 18. september 2011.
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Kilden til fitness skriver - fortsat
Teen fitness.
Det er vores ønske at ungdommen i Gyrstinge og omegn også for mulighed
for at træne i fitness centeret og finde glæden ved træning. Vi håber derfor
på opstart i dette efterår men der er ikke sat de faste rammer endnu. Se
efter opslag hos vores købmand og i lokalbladet aug.-sep.

Indoor cycling.
Der vil igen i år være mulighed for flere gange om ugen at få gang i
fedtforbrændingen med cycling, tiderne er ikke fast lagt men se på
hjemmeside og book en tid.

Dette er de nye tiltag i Kilden til Fitness. Vi håber det er noget du har lyst
til at prøve kræfter med, alt er med i den billige pris pr. måned.

Til nye medlemmer kan indmeldelsesblanketten hentes på nettet
(www.tilfitness.dk) og afleveres udfyldt til; Kim Lynghøjen, Harpeager 2,
Ørslevvester eller til Lone Sanggaard, Gyrstinge Bygade 44.

Kilden til fitness, din vej til velvære.
*****

Husk årets:

TOUR de GYRSTINGE
Fonden Landsbyhuset arrangerer sponsor

cykelløb i Gyrstinge:

 lørdag den 10. september 2011 kl. 15:00
Se meget mere på www.landsbyhuset-gyrstinge.dk og opslag i byen.
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 GIF fodbold skriver

Forårs-sæsonen 2011 U13 piger.
Vi startede sæsonen med to uafgjorte kampe, og resten vundet.
Det blev til en flot samlet 2. plads i puljen, men desværre ikke nok til at gå
videre til finalestævnet. Stor ros til hele holdet for en rigtig flot forårs-
sæson.
Pigerne scorede 25 mål i sæsonen. Målscorerne er: Katrine J. 2, Simone
3, Sarah 4, Jasmin 8, Nadja 8. Stor ros til forsvaret Ina, Stine, Julie og
Sofie i målet, for kun at have lukket 7 mål ind i hele sæsonen.
Også en stor tak til vores sponser MBJ gulve, for det nye flotte sæt spilletøj
til pigerne.
Vi glæder os til efterårssæsonen, som starter mandag den 8. august fra kl.
16.45-18.00. Alle er velkomne, gamle som nye spillere årgang 98-99.

Brian og Morten

P.S. Malene og Brian takker for en fantastisk tur til Lalandia.
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Den Nye Købmand skriver
Siden sidste Bøgeblad er hjemmesiden nu helt oppe at køre med stor hjælp
fra en rigtig dygtig webmaster. På hjemmesiden www.dennyekøbmand.dk
vil man kunne se ugens tilbud, nyheder samt oplysninger om åbningstider
o.a. Der er kommet ønsker fra nogle kunder om længere åbningstider. Jeg
ved godt at det har været svært for nogle af jer at nå hjem fra arbejde før
17.30. Så for at lave en en endnu bedre service for jer, der gerne vil støtte
op om butikken (men selvfølgelig også for at øge omsætningen) laver vi
en prøveperiode, hvor butikken har åbent til kl. 18.00. Prøveperioden starter
op den 29. august 2011. For at få det hele til at hænge sammen på
hjemmefronten er Tina blevet ansat pt. til den 30.12.11. Tina vil være i
butikken fra eftermiddag til lukketid samt hver anden weekend.
Arrangementer i fremtiden... Jeg er i gang med at arrangere et sponsor
bankospil her i Gyrstinge, nærmere tid og sted vil blive hængt op i butikken.
Husk Købmandens fødselsdag den 15. oktober 2011, hvor der vil være
masser af gode tilbud samt smagsprøver.

Hilsen Malene

U10-drengene, der efter en række flot spillede kampe sluttede
forårssæsonen af med en knusende sejr på 8-3 over Strøby på Ørslevvester
stadion, hvor publikumsopbakningen også var stor.
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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

www.dennyekøbmand.dk

Landsbyhuset
www.landsbyhuset-gyrstinge.dk

Vandrerhjem
4244 5523
jec@lite.dk

Festsal og mødelokale
fest@gyrstinge.dk

Sportshal
3393 0914

jens.hynne.petersen@gmail.com

Fitness-center
kilden@tilfitness.dk

Se flere kontaktoplysninger på hjemmesiden.
Landsbyhuset, Gyrstinge Bygade 36, 4100 Ringsted
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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
www.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

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
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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

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

Bakkegården
Økologiske bær & grøntsager

Bakkegårdsvej 52
Gyrstinge

4100 Ringsted
Tlf.: 2127 7952
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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

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

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
August

Bøgebladet udkommer
02. Bogbussen, Den Nye Købmand, kl. 15.30-16.00, hver tirsdag
07. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
15. Skolestart, Kildeskolen
24. Foredrag m. Jørn Nielsen, Landsbyhuset, kl. 18.30
25. Konfirmandstart, Bringstrup kirke, kl. 19.00
26. Ringsted-Natten. Gyrstinges lokalforeninger deltager.

September
05. Gymnastiksæsonen starter
06. Reformationens baggrund. Knud Lavards kapel kl. 19.00
10. Tour de Gyrstinge, arr. Landbyhuset, kl. 15.00

Landsbyhusets 1 års fødselsdagsfest, kl. 18.00
13. Tirs.klub.: Sensommerfest, Gyrstinge Skovkro

Sangcafé i Præstegården kl. 14.30
25. Høstgudstjeneste i Gyrstinge kirke kl. 10.30  med efterfølgende traktement.
27. Reformationen i Danmark, Benløse gl. skole kl. 19.30
30. Madbix i Landsbyhuset, arr. Lokalrådet, kl. 18.00

Oktober
Bøgebladet udkommer

04. Tirs.klub.: Sæsonstart. Morten Worm: Rejseoplevelser fra Nepal og Tibet
11. Tirs.klub.: Kortspil
15. Den Nye Købmand fejrer fødselsdag
17.-21. Efterårsferie, Kildeskolen. SFO er lukket.
18. Tirs.klub.: Kortspil
25. Tirs.klub.: Axel Johannesen, Sorø. Fra Kongsbondesøn til sygeplejerske.
28. Madbix i Landsbyhuset, arr. Lokalrådet, kl. 18.00

November
01. Tirs.klub.: Kortspil
08. Tirs.klub.: Else-marie Scouborg, Haslev. Amish-folket i USA

Arrangementer mailes til bogebladet@9emann.dk eller afl. til redaktionen direkte.
Husk også at tjekke kalenderen på www.gyrstinge.dk.


