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Lokalrådet skriver
Det er blevet så moderne at ‘brande’ noget, altså at skabe et navn, som alle
kender og ved, hvad står for. Det handler om at gøre opmærksom på sig
selv, men også om at fastholde interessen og det gøres bedst ved hele
tiden at vise nye sider af sig selv. Men det handler lige så meget om at vise
det frem, der er specielt for netop det, man gerne vil ‘sælge’. Det er lykkedes
ganske godt for vores landsbysamfund på det seneste. Det tiltrak stor
opmærksomhed, da den store lastvognsanhænger var opstillet i Nørregade
under Ringsted Natten. Her kunne man se alt, hvad Gyrstinge-Ørslevvester
har at byde på: skole, børnehave, dagpleje, idrætsforening, lokalråd og
landsbyhus. Her var også repræsentanter for det nyskabende (Byg og Bo)
og for erhvervslivet (Krogagergård). Det var et bevis på det gode
sammenhold, der eksisterer her i byen, og på den vilje, der er til at holde
fast i de værdier, vi sætter så stor pris på, at vi gerne vil fortælle om dem
og vise dem frem for eventuelt at tiltrække nye beboere. Det store forarbejde
blev gjort af dele af skolebestyrelsen, som solgte ideen til de øvrige
foreninger så overbevisende, at alle stillede op. Det var en festlig og
hyggelig augustaften i Ringsteds bymidte.
Ringsted Natten fandt sted om aftenen efter udskrivelsen af folketingsvalget
og den valgkamp, der hermed blev skudt i gang, skulle vise sig at blive en
kæmpe mulighed for, at Gyrstinge og især Landsbyhuset kunne blive kendt
i et større område, da TV 2 Øst besluttede at sende direkte herfra. Det blev
en interessant aften, hvor ca. 60 mennesker var mødt op for at skabe liv og
stemning undervejs. Sjovt var det også at se, hvordan man laver den slags
udsendelser.
Netop nu er forberedelserne til den første Madbix i gang og vi håber
selvfølgelig på, at rigtig mange vil være med på ideen om en månedlig
fridag fra madlavningen, så vi kan få nogle hyggelige timer sammen. Næste
Madbix er planlagt til fredag den 28. oktober kl. 18 og tilmelding kan
ske til lokalraadet@gyrstinge.dk eller til Vera på 2364 3113 senest tirsdag
den 25. oktober. Prisen er stadig kun 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn.
Alle er velkomne og man er ikke forpligtet til at blive hele aftenen, hvis
der nu er noget andet man skal nå.
Bøgebladet oktober 2011
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Lokalrådet skriver - fortsat
Det spændende foredrag med psykolog Jørn Nielsen måtte jo desværre
aflyses p.g.a. sygdom, men bliver til gengæld til noget den 31. oktober.
Foredraget holdes i Landsbyhusets festsal og vi kan kun opfordre til, at så
mange som muligt møder op. Lokalrådet sørger for kaffe og kage. Nærmere
detaljer kan ses længere omme i bladet.
Inden næste Bøgeblad kommer, er det allerede tid for vores årlige
adventsarrangement, hvor der som sædvanlig er familiegudstjeneste i
kirken, hvorefter lysene på juletræet på plænen foran skolen tændes og
Lokalrådet sørger for lidt at varme sig på i Præstegården. Det sker søndag
den 27. november. Gudstjenesten begynder kl. 15 og juletræet tændes kl.
16. Prisen for æbleskiver og gløgg eller kakao er 20 kr. pr. deltager.
Hver anden torsdag mødes en gruppe strikkeglade kvinder i alle aldre i
Præstegården og strikker tæpper, huer, vanter og sokker til Kirkens
Korshærs varmestuer. Nogle af disse håndarbejder sælges også fra Kirkens
Korshærs bod i Tivolis julemarked for at skaffe penge til det arbejde man
gør for samfundets svage. Det er en stor tilfredsstillelse at være med til at
skabe noget, som kan være til så stor glæde for andre. Samtidig er det
rigtig hyggeligt at strikke
sammen med andre. Der bliver
også ind imellem tid til andre
sysler og der er altid plads til
flere. Næste gang er torsdag
den 6. oktober kl. 14 til 17. Og
til de strikkeglade kan vi varmt
anbefale det foredrag, som
Marianne Isager kommer og
holder i Landsbyhusets festsal
Gyrstinges stand på Ringsted Natten
torsdag den 1. december kl. 19.30. Lokalrådet sørger også her for kaffe
og kage og prisen for dette arrangement bliver 40 kr. pr. deltager.
Der sker altså mange ting i dette efterår og vi håber, at rigtig mange vil
deltage, så vi har mulighed for at lave endnu flere spændende
arrangementer.
Vera Mortensen, Lokalrådet
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Landsbyhuset skriver
Der sker stadig en masse nyt omkring Landsbyhuset, og en del af det er på
‘den gode side’:
- Boldbanen: Der er udsigt til en løsning m.h.t. dræning af fodboldbanen.
Vores entreprenør, Kjær & Lassen, har accepteret at betale 1/3 af udgiften,
og kommunens kultur- og trivselsudvalg besluttede d. 19.9. også at betale
op til 1/3 af udgiften. Hurra - og tak for det! Det betyder, at det nu kun er
vejret der afgør, hvornår det nye dræn kan etableres. Desværre skal græs
normalt sås senest i begyndelsen af september, så vi skal indstille os på, at
vi først får sået til foråret, og at fodboldspillerne dermed må leve med
endnu en sæson i Ørslevvester.
- Ny fondsgave: Vi har fået endnu en hjælp med færdiggørelsen af
udearealet. Bjarne Jensens Fond har bevilget 29.000 kr. til anlæg af
beachvolley- og petanquebaner. Det er bare super godt!
- 1 års fødselsdag; Vi havde en god fødselsdag lørdag d. 10. sept. Endnu
engang var vi heldige med vejret til cykelløbet, der i år indbragte knap
37.000 kr. Vi takker alle, der cyklede og støttede. Desværre havde vi et
par styrt, men ikke noget, der gav langvarige skader. Selve festen gav et
overskud på godt 1.000 kr. Hvis nogen er i tvivl om, hvad vi dog skal
bruge alle de penge til, så kan vi berolige dem. Der er (desværre) flere
opgaver, end vi har penge til. Først og fremmest skal vi betale en del af
dræning og tilsåning af boldbanen. Hvis der bliver råd til mere, er det
næstvigtigste belysning langs stien, dernæst indretning og tilplantning af
udearealet, ændringer af låsesystemet m.m.m.
- Intet støjværn ved midlertidig vej: Vi var nødt til at betale et autoriseret
firma 12.000 kr. for at udregne kravene til et støjværn. Beregningerne
viste, at hvis vi skal leve op til miljøkravene, skal vi opføre et plankeværk
langs vejen med en højde på 3½m mod vest og 2½m mod nord. Kommunen
vil nok gå med til en mere lempelig løsning, men så er vi ikke sikret mod
eventuelle fremtidige klager, så: Den løsning kan vi under ingen
omstændigheder leve med. Løsningen bliver i stedet, at vi begrænser
kørselen på vejen i nattetimerne. Der vil blive opsat officielle skilte.
- 1-års-gennemgang: Vi havde 1-års-gennemgang med entreprenøren
Bøgebladet oktober 2011
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Landsbyhuset skriver - fortsat
og vores rådgivere d. 15. august. Her blev det aftalt, at alle mangler skal
være udbedret senest d. 3. okt. Hvis aftalen ikke holder, kan vi blive nødt
til at lade en anden entreprenør udføre arbejdet for Kjær & Lassens regning.
- Masser af aktivitet: Ud over alle de faste aktiviteter i huset kan nævnes
besøg af direktør og samtlige konsulenter fra Lokale- og Anlægsfonden
(de var glade både for huset og den måde, det drives på), artikel i Dagbladet
om 1. års problemer, valgmøde i forsamlingssalen med direkte transmission
i TV2, ny hjemmeside for vandrerhjemmet, 1 års fødselsdagsfest,
folketingsvalg i forsamlingssalen m.m.
Du er altid velkommen til at komme med kommentarer eller spørge, hvis
der er noget, du mangler svar på.
Venlig hilsen Jens Andersen
*****
Til glæde for alle, der lægger langtidsplaner:

Tour de Gyrstinge 2012
afholdes første weekend i september
(lørdag d. 1. sept.)
Bestyrelsen for Landsbyhuset.
*****
Vil du give en hånd med i en snæver vending?
Meld dig til

Landsbyhusets venner
Skriv gerne, hvad du har lyst til at hjælpe med.
Du lover kun, at vi må kontakte dig. Du kan altid sige nej.
Kontakt bestyrelsen.
Venlig hilsen Jens Andersen,
tlf.: 5784 5526, mail: jens@landsbyhuset-gyrstinge.dk
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Kildeskolen skriver
Projekt: Førstehjælp i børnehøjde
D. 20., 21. og 22. september blev børnene fra Kildeskolen, Kildeskolens
børnehave og fra Ringsted Private skovbørnehave undervist i førstehjælp
af Benløse Frivillig Brandværn.
Førstehjælpskurset er en del af et
projekt i Gyrstinge, der skal køre i 6
år, dette års kursus var det 4. i rækken.
Projektet går ud på at undervise børn i
førstehjælp helt ned fra de starter i
børnehaven og op til børnene går i 4.
klasse på Kildeskolen. Kurserne bliver
aldersopdelt og varer ca. 2,5 time. Der
blev i år holdt fem kurser. To af dem i skoven for skovbørnehaven og de
tre andre i Præstegårdshaven for Kildeskolens børnehavebørn og
Kildeskolens elever.
Det var igen i år nogle dygtige og
engagerede undervisere fra
Benløse Frivillig Brandværn der
underviste børnene. Først fik de
lidt teori, derefter praktiske
øvelser med aflåst sideleje,
plaster post hvor nogle af børnene
blev sminkede med små skader
f.eks blå mærker, forbrænding,
splinter, bistik, forstuvning osv
her skulle de andre børn så yde førstehjælp på de tilskadekommende. Til
sidst blev der delt diplom og trafikveste ud til kursisterne, der alle bestod.
Årets kursus blev støttet økonomisk af Ringsted SSP, Krogagergård
sponsorerede æbler (pausefrugt). Læs mere om projektet på Kildeskolens
hjemmeside: www.kilde-skolen.dk
Brunella Vejbæk og Hanne Aagesen
Bøgebladet oktober 2011
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Tirsdagsklubben skriver
Efter en sommer, hvor medlemmer af Tirsdagsklubben har været på udflugt
til Langeland og Tåsinge og senest til sensommerfest på Gyrstinge Skovkro,
er vi nu klar til den egentlige sæsonstart med Morten Worm fra Ringsted,
som holder foredrag og fortæller om en rejse til Nepal og Tibet.
Sidste sæson var der stor tilgang af kortspillere. Hvis denne aktivitet
interesserer dig, så mød op og vær med til nogle hyggelige eftermiddage.
Tilbuddet gælder både kvinder og mænd.
Fælles for alle mødedage er blot at begive sig hen i præstegården i
Gyrstinge, kl.14-17, medbringe kop og kage og komme ud blandt andre
ældre.
Kom og deltag, når du har lyst. Elna er altid parat med en god kop kaffe,
som købes for en „billig penge“.
Klubbens aktiviteter annonceres i Lokalbladet, ligesom der er uddelt
program til deltagerne på udflugten og til sensommerfesten. Programmet
er også med i Bøgebladets kalender.
Arbejdsgruppen glæder sig over et stort fremmøde til mødedagene. Det er
dejligt at der stadig kommer nye medlemmer.
Velkommen til alle, som har lyst til at komme hjemmefra og møde andre
i lokalsamfunde og høre om bl.a. rejseoplevelser og erindringer fra et langt
liv.
Efterårshilsen og på gensyn, Hilde Andersen.

Beboerne skriver
Da vi i mandags kom hjem efter 14 dages ferie, sad vi og nødt det på
terrassen, da vi pludselig hørte kirkeklokkerne ringe solen ned kl. 19.00.
Vi blev meget overraskede, glædeligt overraskede. Det er dejligt, hyggeligt
og vel også lidt nostalgisk. Vi er meget glade for at der nu er vendt tilbage
til de oprindelige tider for op- og nedringning af solen. Tak.
Kenn & Dorthe Vium
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Det tidligere annoncerede foredrag blev desværre aflyst på grund af
sygdom, så nu prøver vi igen;

„It takes a whole village to educate a child“
Mandag den 31. oktober fra kl. 18.30 – 21.00 vil Lokalrådet og
Kildeskolen gerne invitere alle borgere i Gyrstinge og Ørslevvester
til foredrag med psykolog Jørn Nielsen.
Med udgangspunkt i det gamle ordsprog i overskriften, 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
lokalsamfundets? 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 denne slip afleveres
senest den 28. oktober til enten:
Vera - Lokalrådet, Vibeke - Kildeskolen, Malene - Den Nye Købmand

Bøgebladet oktober 2011
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Zoneterapeuten skriver
Zoneterapibehandling i Landsbyhuset, start tirsdag den 1.11.2011
Hvem er jeg
Jeg hedder Karin Graver Larsen. Jeg er uddannet zoneterapeut fra Køge
FDZ Zoneterapeutskole i 1992. Jeg glæder mig til at give alle borgere i
Gyrstinge og omegn kvalificeret zoneterapi.
Jeg har haft egen klinik i 12 år og har undervejs videreuddannet mig med
fysiurgisk massage, ansigtsmassage og nervezoneterapi, samt zoneterapi
til fødsler og spædbørn.
Jeg er i gang med en uddannelse i muskulær zoneterapi.
Behandlingen
Zoneterapibehandlingen foregår ved trykmassage på føddernes under- og
overside. Gennem de enkelte reflekszoners ømhedstilstand og andre
observationer, danner jeg mig et indtryk af ubalancens omfang og karakter.
Behandlingen tilrettelægges herefter.
Sygdom, smerter, træthed og utilpashed er kroppens reaktion på en
ubalance. Ved hjælp af zoneterapi kan balancen ofte genoprettes.
Med muskulær zoneterapi kan lidelser, som er knyttet til muskler og led i
kroppen, behandles.
Mange bruger zoneterapi, selvom de ikke har helbredsproblemer. De gør
det for at vedligeholde en god sundhedstilstand og som forebyggende
foranstaltning. Desuden virker zoneterapi meget afslappende, da der bliver
frigivet endorfiner til blodet under behandlingen. Det er med til at give
dig velvære og overskud.
Zoneterapeuter har tavshedspligt.
Hvor finder du mig
Fra 01.11.2011 kan du få zoneterapibehandling i Landsbyhusets
mødelokale.
Hvornår kan du blive behandlet
Tirsdage kl. 9.00 - 12.15, Torsdage kl. 15.00 - 19.15
Booking af tider på tlf. 24 26 96 26
Jeg byder alle, som har lyst til at prøve zoneterapi, hjertelig velkommen
i Landsbyhuset fra 01.11.2011.
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Gyrstinge Kirke
oktober - november 2011

Afmagtens ikon
I år er det nøjagtig 10 år siden, at
terrorangrebet på World Trade
Center i New York fandt sted og
mange husker sikkert nyhedsudsendelserne den 11. september, hvor
vi så de ubegribelige billeder af
kaprede fly, der blev fløjet ind i de
stolte tårne og hvordan disse brød
sammen.
Det virkede nærmest uvirkeligt
eller surrealistisk, men var dog
realisme over al realisme. Det er en
dag, vi sent vil glemme for ikke at
tale om de mange mennesker, der
mistede en af deres kære.
Der skete imidlertid mere den dag,
for ser vi tilbage på begivenheden,
så er det tydeligt, at 11. september
ikke blot var dagen, hvor de to tvillingetårne brød sammen, det var
også dagen, hvor den vestlige verBøgebladet oktober 2011

dens selvforståelse som usårlig og
uovervindelig brød sammen. Terrorangrebet ramte os således i mere end en forstand. Nok brød tårnene rent fysisk sammen – men
det gjorde vores selvforståelse også.
Vi havde i mange år vænnet os til
den tanke, at den vestlige verden
nærmest var usårlig i kraft af overlegen teknologi og økonomisk
vækst, og så viser det sig, at symbolerne på vores overlegenhed i et
nu kan bryde sammen.
Terrorangrebet og de billeder, der
hører med, er derfor også blevet et
slags ikon, et billede på det, vi
kunne kalde tab af kontrol – et
ikon på magtesløshed, for her var
verden af lave, medens vi kun
magtesløse og måbende kunne se
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til. Hvad der skete på det internationale plan kan imidlertid også ske
på det lokale eller det personlige
plan. Dette fik 11. september os til
at forstå, for her blev det tydeligt,
hvor skrøbelige og sårbare ikke
blot vores samfundsorden, men
også hver og en af os er, når det
egentlig kommer til stykket – også
selv om det umiddelbart betragtet
kan se meget anderledes ud.
Lisbeth Lundbech

Allehelgengudstjeneste
Søndag d. 6. november kl. 9.00 i
Gyrstinge kirke
Allehelgen fejres første søndag i
november og på denne dag mindes
vi dem, der er døde i årets løb,
men også kristne, som gennem tiderne har vidnet om den kristne
tro.
Under gudstjenesten vil vi læse
navnene op på alle dem, der er døde og begravede i årets løb i
Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge
pastorat.
Allehelgengudstjenesten er meget
stemningsfuld, og kirken vil være
oplyst med levende lys, for Allehelgen er ikke blot sorg og smerte,
men det er ligeså meget en forkyndelse af håb og lys i mørke – en
forkyndelse af, at tiden ikke læger
alle sår, men at tiden ofte kan lære
os at leve med vores smerte ved, at
vi deler den med hinanden og med
12

Gud.
Allehelgen er i øvrigt også en naturlig anledning til at gå på kirkegården og lægge en blomst. Der er
derfor mange gode grunde til at gå
i kirke den dag.
Lisbeth Lundbech

Jesusremoulade

Et godt tilbud til dig

Det med at vi skal være gode ved
hinanden og dyrene og al den jesusremoulade.
Fri mig fra det og lad mig komme
til sagens kerne:
Jeg er ikke god mod andre mennesker.
Jeg er ikke, som du gerne vil have,
at jeg er.
Jeg er et menneske på godt og
ondt.
Alligevel ved jeg, at du er der for
mig. - Uanset hvad
(fra ”Himlen i mine fodsåler”,
Aros 2011)

Sådan siger Dyne-Larsen. Sådan
siger jeg også, for jeg har også et
godt tilbud til specielt børnefamilierne i Gyrstinge.
Hvad med at være med til at lave
familiegudstjenesten i Gyrstinge
kirke d. 27. november kl. 15.00?
Komme med gode ideer og også
være med til at udføre dem. Ikke
en gang jesusremoulade, men en
god gudstjeneste, der taler til såvel
børn som voksne. En gudstjeneste
indenfor den kristne bekendelses
rammer.
Jeg har brug for såvel nogle børn
som nogle voksne til at være med
til at lave den, men i selve planlægningen bør der kun være voksne til stede.
Ring mig op på tlf. 57 61 30 10
eller mail til LLU@KM.DK senest
d. 16. oktober og vi vil finde en
dato snarest herefter.
Lisbeth Lundbech

Bøgebladet oktober 2011
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Familiegudstjeneste den 27. november
Den første juleforberedelse finder
sted søndag d. 27. november kl.
15.00, hvor vi i Gyrstinge tager
hul på disse forberedelser med en:

Familiegudstjeneste i
Gyrstinge kirke kl. 15.00
Herefter tændes landsbyens juletræ i skolegården, hvorefter vi
hygger os i Gyrstinge Præstegård
med æbleskiver og lidt at drikke.

Lisbeth Lundbech

Glæder mig til vi ses.

Vi er Guds hænder på jord
Connie Jantzen, leder af Institut
for Diakoni og Sjælesorg, skriver i
et
kirkeblad
for
TersløseSkellebjerg-Niløse-Filadelfia
(2011/24):
”Efter Anden Verdenskrig kom
nogle engelske soldater til en ruin
af en bombet tysk kirke. De gik
lidt rundt i murbrokkerne.
Blandt alle murbrokkerne lå der
også stumperne af et krucifiks. De
gav sig til at lede efter flere stumper af krucifikset og til sidst havde
de fundet mange dele. De begyndte at samle korset, men der manglede noget. Jesu hænder var og
blev borte.
Soldaterne stod længe og kiggede
på korset, så var der én af dem, der
fandt et stykke papir og skrev:
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”Jeg har ikke andre hænder end
dig”. Papiret blev lagt sammen
med krucifikset.
Fortællingen her rammer ganske
præcist det, som er kernen i diakoni og i min egen kristendomsforståelse i øvrigt.
Nemlig at vi er sat i verden for at
tjene Gud og næsten. For at give
den betingelsesløse kærlighed,
Gud viser os, videre til andre, og
omfatte dem af vores omsorg og
nærvær uanset hvem de er – men
alene, fordi det er et medmenneske. At vi møder hinanden som vi
er, og ikke på baggrund af det, vi
præsterer.
Magter vi den opgave, vil vi opleve at få uendelig meget igen”
Connie Jantzen

Hvordan kan man finde på det?
Hvorfor kan man ikke gå 60-70
skridt ned ad Gyrstinge Præstemark for at komme til en af de to
indgange, der er til præstegårdshaven?

Men det betyder ikke, at man på
eget initiativ klipper grene af parkens træer og buske for at komme
hurtigt ind i haven!
Menighedsrådet beder
om, at ingen benytter
den nye indgang i hjørnet, så grenene kan
vokse ud i fred.
Præstegårdshaven er et
stort aktiv for landsbyen.
Der færdes mange mennesker hver dag, og den
benyttes også som legeog tumleplads for byens
børn.

I dag er forsamlingshuset privat
ejet, og der er naturligvis ikke adgang til præstegårdshaven gennem
den låge, nogen tidligere har benyttet fra forsamlingshusets grund.

Der er kun opsat ét forbudsskilt: Hunde skal føres i snor.
Det burde ikke være nødvendigt
med: Kun adgang via allerede
etablerede indgange.
Grethe Larsen

Filmaften den 20. oktober
Prøv at bruge en aften på at se en
spillefilm sammen med venner og
bekendte.
Filmen ”De usynlige” har fået fine
anmeldelser og er kort beskrevet i
det forrige nummer af Bøgebladet.
Der bliver serveret kaffe, te og
kage midt på aftenen, og der bliver
også mulighed for at sige sin mening om filmen.
Bøgebladet oktober 2011

Prøv evt. at google filmens titel og
læs anmeldelserne.
Mød op i Gyrstinge præstegård
torsdag den 20. oktober kl. 19:00
og vær med til at gøre et nyt initiativ fra menighedsrådet til en succes. Vi planlægger gerne en filmaften igen til foråret.
Grethe Larsen
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Ekskursion
Ekskursion til København lørdag d.
29. oktober:
I Luthers spor
Mødested: Nationalmuseets indgang
kl. 10.00.
Herefter reformationsmonumentet
og den Fransk reformerte kirke.
OBS! Der skal vandres en del. Begrænset deltagerantal.
Tilmelding senest torsdag d. 20 oktober til sognepræst Lisbeth Lundbech (Tlf. 57613010).
Pris kr. 50 inkl. frokost og omvisninger, men eksklusiv drikkevarer
og transport.
Du kan evt. følges med præsterne,
der tager toget til København - ring
til Lisbeth Lundbech og hør nærmere.
Lisbeth Lundbech

Sangcafé
Torsdag d. 17. november kl. 19.30:
Sangcafé i Gyrstinge Kirke
Denne aften er blevet til i et samarbejde mellem organist, sanger og
præst.
Vi vil her præstere nogle salmer og
sange, som vi skal synge, men vi vil
også gøre plads til en ”Hvorfor synger vi aldrig?” afdeling.
Kom og vær med! Lad os synge
sammen af hjertens lyst. Menighedsrådet er vært ved et let traktement.
Lisbeth Lundbech
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Julemøde
Søndag d. 4. december kl. 10:30:
Julemøde
for ældre og efterlønnere med
tilknytning til pastoratet
Vi starter med en gudstjeneste i
Gyrstinge kirke, hvor Kildeskolens
elever deltager med luciaoptog.
Herefter er der efterfølgende arrangement på Gyrstinge Skovkro, hvor
vi skal nyde den populære julefrokostbuffet.
Kirkens organist Lis Nielsen og
kirkesanger Jørgen Lehmann underholder med sang og musik, Mogens
Larsen fortæller om julen i gamle
dage, og Lisbeth Lundbech læser en
julehistorie.
Pris pr. person 150, - kr. inkl. 1 øl/
vand samt kaffe.
Tilmelding til Ingrid Sørensen tlf.
57 61 37 93 eller Else Hansen, Tlf.
57 84 52 12/ 25 88 98 18 senest den
25. november.
Lisbeth Lundbech

Ændrede træffetider
Fremover træffes jeg bedst:
tirsdag og torsdag kl. 17-18,
onsdag og fredag kl. 8-9.
Når der står bedst, hænger det sammen med, at jeg er ene mand ”på
skansen”, hvilket betyder, at jeg
nogle gange får nogle aftaler ind, der
betyder at jeg er ude i andet tjenstligt
ærinde.
Lisbeth Lundbech

Halloween i Bringstrup
Dette arrangement er jeg sikker
på, at man også i Gyrstinge med
fornøjelse vil kunne deltage i. Det
bliver rigtig sjovt.
I et samarbejde med Lokalråd for
Bringstrup-Sigersted og Fællesrådet er Bringstrup-Sigersted menighedsråd gået ind i et Halloween-arrangement for såvel
børn som voksne lørdag d. 29.
oktober.
Der startes i Bringstrup Forsamlingshus kl. 15.00. Der vil blive en
tur på kirkegården, hvor rollespilsgruppen medvirker, en rundvis-

ning i kirken samt et løb i skoven,
når det er blevet mørkt.
Omkring kl. 18.30 vil der være
gjort klar til fællesspisning i Forsamlingshuset (forventet pris: 50
kr. voksne og 30 kr. børn). Deltagelse i dagens øvrige aktiviteter
bliver gratis.
Vi kan således se frem til en spændende dag og aften med en smule
uhygge, men også megen rå hygge. Husk allerede nu at reservere
dagen!
Lisbeth Lundbech

Koncert i Bringstrup
Søndag d. 6. november er
der Allehelgenkoncert i
Bringstrup kirke kl. 16.00
ved Vor Frue Kirkes pigekor
fra Vordingborg.
Vi vil glæde os til at høre de
rutinerede piger synge musik af bl.a. Gade, Bruckner,
Mendelssohn og Jens Ramsing.
Men selv om det er Allehelgen, giver koret også smagsprøver på deres Beatles-arrangementer. Det bliver altså en meget alsidig
koncert.
Pigekoret består af 22 piger i alderen 13 - 20 år. Grundstammen er 14 piger, der udgør Vor Frue Kirkes gudstjenestekor. Koret ledes af organist og
pianist Jens Ramsing. Sammen har de givet mange koncerter rundt omLisbeth Lundbech
kring på Sjælland. Der vil være gratis adgang.
Bøgebladet oktober 2011
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted
Oktober 2011
02. oktober – 15.s.e. trin.:
09. oktober – 16.s.e.trin.:
16. oktober – 17.s.e.trin.:
23. oktober – 18.s.e.trin.:
30. oktober – 19.s.e.trin.:

Sigersted 10.30 (høstgudstjeneste)
Bringstrup 9 (Mette M. Johansen)
Gyrstinge 9 (Ulla Toft)
Vetterslev 9 – Bringstrup 10.30
Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30

November 2011
06. november – Allehelgens dag:
13. november – 21.s.e.trin.:
20. november – Sidste s. i kirkeåret:
27. november – 1.s.i advent:

December 2011
04. december – 2.s.i advent:

Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30
Bringstrup 9 (Mette M. Johansen)
Sigersted 9 (Ulla Toft)
Bringstrup 10.30 – Gyrstinge 15.00
(familiegudstjeneste)

Haraldsted 9 – Gyrstinge 10.30
(julemøde)

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. 17:00-18:00
onsdag og fredag kl. 8:00-9:00
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

18

Kilden til fitness skriver
Mange fitness medlemmer er kommet godt i gang med efterårets trænings
muligheder i Landsbyhuset, det danske vejr indbyder til indendørs træning.
Vores længe ventede løbebånd er kommet på plads, og det bliver allerede
brugt flittigt, det er rart at se I får det brugt.
Vi kan jo som noget helt nyt dette efterår tilbyde holdtræning, og der er
stadigvæk plads til dig/jer.
Det er aldrig for sent at starte på et af de anviste hold, husk at holdtræningen
er med i prisen når du er medlem. (Så er du ikke medlem, så skynd dig op
af sofaen og få meldt dig ind i en fart). Vi glæder os til at se dig.
Den holdtræning vi kan tilbyde dette efterår, er med til at få det maximale
ud af din træning, styrke fællesskabet og få en god træning med meget
kompetente instruktører:
Power herre er med Lasse og Kim.
Her får du en alsidig hård træning for hele kroppen med meget højt
aktivitetsniveau.
Tidspunkt: Mandage kl. 20-21.
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.
Tidspunkt: Søndage kl. 12-13.
Bodybike/cykeltræning - er også i fuld gang. Martin har lige været på
kursus, og har fået masser af træningstips. Se i kalenderen for tider og
tilmelding på www.tilfitness.dk.
Bøgebladet oktober 2011
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Kilden til fitness skriver - fortsat
Teen fitness.
Teenfitness er for unge i alderen 12-15 år, der vil igang med styrketræning.
Her er muligheden for at komme igang og lære øvelserne og teknikken.
Alt sammen til god musik og højt humør! Man kan ikke undgå at få sved
på panden!
Holdet starter omkring 1. oktober. Kontakt Michael eller Janne, hvis du er
interesseret.
Der vil altid være instruktører til stede under træningen.
Tidspunkt: Onsdage kl. 16-17
Pris 450,- for 1 sæson (okt-apr)
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.
*****

Plan for ude-arealet.
Hvordan skal vi indrette pladsen rundt om Landsbyhuset?
Hvilke udendørs aktiviteter skal der være?
Har du forslag til beplantningen?
Kom gerne med ideer til bestyrelsen!
Brunella Vejbæk har lovet at komme med et forslag til planen
ud fra alle de ideer, der kommer frem.
Bestyrelsen for Landsbyhuset.
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GIF skriver
Vores tidligere formand har af personlige årsager valgt at trække sig fra
formandsposten i GIF, så nu ser vores bestyrelse således ud;
Formand Jeanette Baag, næstformand Martin Houmand (fodbold), kasserer
Linda Axelgaard, bestyr.medlemmer: Kitt Spangbjerg (gymnastik), Karina
Nielsen (volley- og floorball), Thomas Frederiksen (badminton, GIF
motion) og Kim Lynghøjen (fitness), suppleant Jane Nielsen.
Bilagkontrollanter: Torben Kindtler og Bodil K. Andersen.
Så fik vi startet vores vintersæson op i hallen. Vi er glade for at se så
mange aktive børn og voksne igen i år.
Der er en hel del nye trænere og hjælpere på holdene i år. Og vi er rigtig
glade for, at der er forældre, som gerne vil hjælpe. Velkommen til jer alle
i Gyrstinge IF.
De seje springere – mandag kl. 16.30-18.00.
Holdet er startet op med 15 glade børn, som glædede sig til at springe igen
efter en lang sommerferie. Der bliver lavet gymnastik på måtte, spring på
trampolin og airtrack, men vi vil også bruge lidt tid på rytme-gymnastik,
så vi kan lave en flot rytmeserie til opvisningen.
Spillopperne (3-4 årige) - onsdag kl. 16-17.00.
Igen et stort hold med 31 børn. Børnene strålede og var glade for at komme
til gymnastik igen. Der leges og bevæges til musik, de har det sjovt og
bliver introduceret for de grundlæggende grovmotoriske bevægelser
indenfor gymnastik.
Krudtuglerne (5-6 årige) - torsdag kl. 16-17.00.
Der er en del færre børn i år, så vi skal lige gøre opmærksom på, at holdet
både er for børnehavebørn og børnehaveklassebørn. Meddel hhv.
børnehaven eller SFO’en, hvis børnene skal med til gymnastik. Der bygges
videre på udviklingen fra Spillopperne, så der kommer flere udfordringer
for børnene.
Forælder/barn (1-2 årige) – lørdag kl. 10-11.00
Et hold for de mindste børn, som har lyst til at tumle lidt rundt i hallen
med deres far eller mor. Det er meget frit, hvad der laves, da alle skal
kunne være med. Vi gør brug af vores trampolin samt andre gymnastikredskaber, spiller bold og kravler i ribber.
Bøgebladet oktober 2011
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GIF skriver - fortsat
PowerWomen - tirsdag kl. 19-20.00.
Holdet lagde ud med hård træning for mave, baller og lår efter en lang
sommerferie. Lone har en masse nye øvelser med til denne sæsons træning.
Der er altid plads til flere aktive kvinder fra Gyrstinge og omegn.
Zumba - torsdag kl. 19-20.00.
Vi vil gerne byde velkommen til Ulla, der er uddannet zumba instruktør,
som har taget imod udfordringen at starte et zumbahold op i Gyrstinge IF.
Der er pænt fremmøde til Zumba. Det var rigtig godt at se.
Hallen er stor og musikken er god, så kom og vær med både kvinder og
mænd.
OBS! Hvis man deltager på både PowerWomen og Zumba-holdet er
prisen kun 900 kr./person/sæson.
Senior Motion – onsdag kl. 10-11.00.
10 friske damer er klar til en ny sæson med motion for damer og mænd på
50+. De ser gerne flere deltagere på holdet. Så mød op og vær med til at
holde din krop ved lige med styrketræning, balance, sving m.m.
Volleyball - tirsdag kl. 20-22.00.
Floorball – torsdag kl. 20-22.00.
Badminton, ungdom – tirsdag 16-17.00 og 17-18.00.
Fodbold – forsat udendørs fodbold til en gang i oktober måned.
En ny træner har meldt sig til at træne U14-drengene, og det er drengene
rigtig glade for. Det er Stefan, som er i starten af 20’erne, og som bor i
Sigersted, men har kendskab til Gyrstinge fra tidligere.
*****

1-dagsarrangement i GIF
Linedance
Næste 1-dagsarrangement i hallen bliver
den 9. oktober 2011 kl. 12-13.00.
Tag din familie, venner eller nabo med til en sjov time. Det koster kun
30 kr. pr. person.
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Den Nye Købmand skriver
Prøveperioden med forlænget åbningstid til kl. 18 er i gang, indtil videre har
det ikke den helt store effekt med flere kunder i butikken, men vi fortsætter
prøveperioden lidt endnu.
Købmanden bliver to år og det vil vi fejre lørdag den 15. oktober 2011. På
selve dagen vil der være en masse gode tilbud samt smagsprøver.
Den 23. december vil der være lidt julehygge i butikken i form af gløgg og
prøvesmagning af nytårschampagne. Jeg håber, at se rigtig mange af jer,
så vi kan ønske hinanden en glædelig jul.
Hilsen Malene

Tour de Gyrstinge 2011
Fonden Landsbyhuset takker alle de mange private sponsorer ved årets
Tour de Gyrstinge, og også stor tak til de mange virksomheder, der var
med til at sponsorere én eller flere ryttere;
3F, A & O Johansen A/S, Altmuligmanden v. Peter Christensen, C.L. Optik,
CL Smed a.s., Danske Bank, Ringsted Afd., Den nye købmand, Diskotek
Magic Star, Elektrocenter, Gas og Svejsedepotet ApS, Gyrstinge VVS,
Ibsen’s Rengøring v/ Sanne Ibsen, KL Multibyg, KN Byg, Krogagergård,
Midtsjællands Byggeservice A/S, Nordea, Ole Larsen,
Vognmandsforretning ApS, Original Normann, Printz Tømmerhandel
A/S, Sandberg A/S, SHIPPING.DK Køge A/S, Snedker og tømrer Bjarne
Beck ApS, Socialdemokraterne, Sorø Apotek, Suzuki/Mazda Svend Aage
Lassen, Sydbank, Uno-X Energi A/S, Vognmand Frede Andersen & Søn,
Østby Transport A/S.

Bøgebladet oktober 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

Her er der plads til din
annonce!
Kontakt Lokalrådet.

LOF
Ringsted Dag- & Aftenskole
Leder: Mogens Larsen
Gyrstinge Bygade 85
4100 Ringsted
tlf. 5784 5161

New Hair
v/ Mette Andersen

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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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

Lydanlæg udlejes

Aut. VVS-installatør
Aut. Kloakmester

Henv. til Lokalrådet
lokalraadet@gyrstinge.dk

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

Bøgebladet oktober 2011

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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Landsbyhuset
www.landsbyhuset-gyrstinge.dk
Vandrerhjem
4244 5523
jec@lite.dk

Sportshal
4344 1350
jeanette.baag@gmail.com

Festsal og mødelokale
fest@gyrstinge.dk

Fitness-center
kilden@tilfitness.dk

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

Den Nye Købmand
Åbningstider
Mandag-Fredag
Lørdag
Søndag

8.00-18.00
8.00-14.00
8.00-12.00

Ved: Malene Lindstorff
Gyrstinge Bygade 26, 4100 Ringsted
Tlf. 5767 5161
E-mail: koebmanden@gyrstinge.dk
www.dennyekøbmand.dk
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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
Tirsdagsklubben
ved Hilde Andersen, Borgvej 7, Sorø
5784 4840

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
Idrætsforeningen
www.gyrstingeif.dk
formand Jeanette Baag,
Harpeager 9, Fjenneslev
4344 1350, jeanette.baag@gmail.com
De grønne pigespejdere
Charlotte Olsen, Havrebjergvej 57,
Ringsted, 5784 5399
Trine Huusom,
Gyrstinge Præstemark 27, Ringsted,
3323 3902
Byg og Bo
formand Ole Olsen,
Nordbjergvej 32, Ringsted
5761 3039, loenninge@gyrstinge.dk
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 oktober 2011
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Oktober
02.
04.
06.
09.
11.
15.
17.-21.
18.
20.
25.
28.
29.
31.
November
01.
06.
08.
15.
17.
22.
27.
29.

Kalender
Bøgebladet udkommer
Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
Bogbussen, Den Nye Købmand, kl. 15.30-16.00, hver tirsdag
Tirs.klub.: Sæsonstart. Morten Worm: Rejseoplevelser fra Nepal og Tibet
Nørkledamerne, Præstegården, kl. 14.00-17.00, hveranden torsdag
GIF 1-dagsarrangement: Linedance, Landsbyhuset, kl. 12.00-13.00
Tirs.klub.: Kortspil
Den Nye Købmand fejrer to-års fødselsdag
Efterårsferie, Kildeskolen. SFO er lukket.
Tirs.klub.: Kortspil
Filmaften i Præstegården, kl. 19.00
Tirs.klub.: Axel Johannesen, Sorø. Fra Kongsbondesøn til sygeplejerske.
Madbix i Landsbyhuset, arr. Lokalrådet, kl. 18.00
Ekskursion til København „I Luthers spor“
Foredrag m. Jørn Nielsen, Landsbyhuset, kl. 18.30

Tirs.klub.: Kortspil
Allehelgengudstjeneste, Gyrstinge kirke, kl. 9.00
Tirs.klub.: Else-marie Scouborg, Haslev, Amish-folket i USA
Tirs.klub.: Kortspil
Sangcafé, Gyrstinge kirke, kl. 19.30
Tirs.klub.: Else Nielsen, Korsør. Trekkingtur på 160 km. på Grønland
Familiegudstjeneste, Gyrstinge Kirke, kl. 15.00
Juletræstænding, Kildeskolen, kl. 16.00
Tirs.klub.: Bankospil med sponserede gevinster

December
Bøgebladet udkommer
Foredrag m. Marianne Isager, Landsbyhuset, kl. 19.30
Julemøde for ældre og efterlønnere med tilknytning til pastoratet.
Gyrstinge kirke, kl.10.30
Tirs.klub.: Kortspil
Tirs.klub.: Juleafslutning med Max og Jørgen
Julehygge, Den Nye Købmand

01.
04.
06.
13.
23.

Husk også at tjekke kalenderen på www.gyrstinge.dk.
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