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Lokalrådet skriver
Så nærmer juletiden sig med hastige skridt og så er det ved at være slut på
2011. Det har været et travlt år med mange aktiviteter i lokalrådsregi, som
har nydt stor opbakning blandt beboerne her i lokalområdet. Senest har vi
haft madbix i slutningen af oktober. Her var tilslutningen over al
forventning – næsten 100 mennesker, hvilket vi er meget glade for.
Idrætsforeningen havde arrangeret fakkeloptog gennem byen med slut ved
Landsbyhuset, hvor der var fællesspisning for de næsten 100 mennesker,
der havde nået at tilmelde sig. Til dem, der ikke nåede det, kan vi kun
love, at det ikke var den sidste madbix. Den næste bliver fredag den 3.
februar 2012, når alle festlighederne i forbindelse med jul og nytår er
begyndt at gå lidt i glemmebogen og vi trænger til lidt lys og varme. Skulle
der være nogle, der meget gerne vil være med til at arrangere eller bare
give en hånd med det praktiske, så er det bare at give lyd, for vi kan altid
bruge flere hjælpere.
Ringsted kommune indsamler i øjeblikket forslag til ændringer og
forbedringer i busdriften fra køreplanskiftet i december 2012. Arbejdet
med den nye køreplan skal ske i løbet af januar og februar i det nye år og
forslag kan sendes til Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted
eller til tf@ringsted.dk senest den 19. december 2011.
Lokalrådet arbejder i øjeblikket med at få lavet nogle hastighedsdæmpende
foranstaltninger i Ørslevvester, hvor beboerne oplever, at der køres med
alt for høj fart ad Egerupvej og mange respekterer ikke byskiltet, som jo
angiver at der kun må køres 50 km/t. Vi har været ude at se på problemet
og arbejder i øjeblikket på at få kommunens godkendelse af nogle tiltag,
som kan være med til at øge sikkerheden i landsbyen.
Bladet du sidder med i hånden, er ganske teksttungt denne gang. Men det
er jo blot et udtryk for, at Gyrstinge og Ørslevvester er fyldt med aktive og
engagerede mennesker, der enten via deres arbejde eller, for de flestes
vedkommende, i deres fritid bruger rigtig meget energi på at gøre vores
lokalsamfund til et trygt, spændende og udfordrende sted at bo!
Med disse ord ønsker Lokalrådet alle en glædelig jul samt et godt nytår.

Vera Mortensen
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Byg og Bo og Den Nye Købmand skriver
Nu er den nye lokalplan for Gyrstinge vedtaget
Byrådet har nu vedtaget lokalplanen for området øst for Gyrstinge Bygade 82,
og dermed er der åbnet op for nybyggeri i den nordøstlige del af Gyrstinge.
Lokalplanen har været længe undervejs, og naboerne til det kommende
villaområde har haft en del indsigelser. Disse er der i vid udstrækning taget hensyn
til i den endelige plan, og vedtagelsen i byrådet forløb da også uden større
diskussion.
Lokalplanen er første etape af et område i Gyrstinge, som er udlagt til boligformål
i kommuneplanen for 2009-2020.
Byg og Bo har i slutningen af september kørt en annoncekampagne i
Søndagsavisen for salg af grundene, der må betegnes som noget af det
naturmæssigt mest eksklusive i Ringsted kommune. Der er i alt 13 grunde
varierende i størrelse fra ca. 750 m2 til ca. 1.000m2. Grundenes beliggenhed og
øvrige oplysninger kan ses på www.grunde.gyrstinge.dk. Efter afslutningen af
annoncekampagnen kunne vi desværre konstatere, at der ikke lige for tiden er
tilstrækkelig interesse for nybyggeri, og bestyrelsen har derfor besluttet at stoppe
salgsarbejdet indtil foråret 2012. Alle har vanskeligheder ved at sælge
byggegrunde, da der pr. 1.1.2011 nu opkræves moms af grundsalg. Det betyder
en prisstigning på 25% for køberne, og det kommer oveni de problemer, der kan
være med finansieringen af nye huse.
Det er vigtigt for bevarelsen af et intakt lokalsamfund i Gyrstinge med skole,
børnehave, dagligvarebutik, busforbindelse, landsbyhus, mange foreninger m.v.,
at vi kan fortsætte med en passende udbygning i området.
I bestyrelsen er vi opmærksomme på dette samt på udviklingen i boligbyggeriet,
og vi vil forsøge med en ny salgskampagne når interessen for nybyggeri vender
tilbage – forhåbentlig i foråret 2012.

Ole Olsen
*****

Opbakningen til at handle hos Købmanden er stigende, hvilket er dejligt, for den
1. januar 2012 skal vi afholde status og der kan vi forhåbentlig vise et godt resultat.
Husk at komme ind i butikken den 23. december så vi kan ønske hinanden en
glædelig jul med et glas gløgg og sodavand til børnene.Her vil der også være
nogle gode tilbud. Husk at købmanden starter op i januar 2012 med et bankospil
nærmere info kommer i butikken. Til sidst er der kun og sige Glædelig jul samt
et godt nytår. Tusind tak til alle jer der har bakket op om butikken.        Malene
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Kildeskolen skriver
Indskolingen har været i fuld gang med temauger – der har de valgt at flytte
al undervisningen udendørs. Som gennemgående tema har de haft TRÆET.
Børnene er inddelt i små stammer, hvor træsorten er „stammens“ navn. De bygger
„totempæle“, laver magiske amuletter, bygger huler m.m. Det hele bliver koblet
sammen med de almindelige skolefag, blot så de arbejder med f.eks. dansk og
matematik udenfor på en anderledes måde.
Mellemgruppen har haft en spændende sportsuge, hvor de fik afprøvet flere
forskellige sportsgrene. De var bl.a. inde på Ringsted atletikbane og lavede bakuer
i Landsbyhuset. En uge hvor børnene fik rigtig megen sved på panden og brugt
en masse energi.
I udskolingen har de designet og bygget luftballoner, som de efterfølgende
har afprøvet. De skulle selv efterfølgende kunne redegøre for form, funktion og
hensigt.
Førstehjælp i børnehøjde. Traditionen tro har der igen i år været afholdt
førstehjælp for børnehaven, indskolingen og mellemgruppen. For hvert år bliver
der bygget lidt mere på, så børnene ved mere og mere. De ældste elever skulle i
år til en „lille eksamen“, hvor de skulle vise, hvad de har lært de sidste år. Det
var som altid en stor succes, og børnene var meget optaget af det. En stor tak til
Hanne og Brunella, som står for planlægningen af dette forløb.

It takes a whole village to educate a child, ud fra dette tema fortalte psykolog
Jørn Nielsen borgere og personale fra Kildeskolen om det fælles ansvar vi alle
har for at være med til at inddrage alle børn i fællesskabet. Hvordan vi i kraft af
hinanden kan få alle til at „vokse“.
Debatten omkring ny skolestruktur foregår fortsat. Høringsperioden er udløbet,
og det er muligt at læse alle indkomne svar på Ringsted kommunes hjemmeside
– under skolestruktur. Den 12. december tager byrådet den endelige beslutning
om, hvordan strukturen for Ringsteds skoler frem over skal være.

Opfordring. Vi vil meget gerne opfordre alle hundeejere til at holde deres hund
i snor, når de lufter hund i Præstegårdshaven. Kildeskolen benytter ofte
Præstegårdshaven til idræt, og oplever desværre, at der kommer hunde løbende
uden snor, hvilket gør både børn og voksne utrygge.

Mange hilsner fra Vibeke Havre,  skoleleder
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Kildeskolens elevråd skriver
Kildeskolens elever synes at Kildeskolen er en god skole, og der er mange
sjove ting at lave, fx. om fredagen må man have legetøj med i skole. De
synes også at det er synd at der ikke er så mange forældre, der vil have
deres børn ud på Kildeskolen. De lidt mindre børn synes det er sjovt at
gynge på den store „edderkoppegynge“ og at det er rigtig sjovt at spille
fodbold. De synes også at det er sjovt at gå i S.F.O. fordi man kan spille
spil, lave gaver, gå ud og spille fodbold, og få mange nye venner.
Skolebestyrelsen har næsten lige fået lavet en ny legeplads i skolegården
som er rigtig sjov og udfordrende. Lige for tiden har vi læsemakker i
klasserne. Det er de store (som kan finde ud af at læse) som hjælper de
små med at lære at læse, vi gør sådan, at de store læser et par linjer højt for
de små og så gentager de det. Det er en rigtig god hjælp for de små og de
lære hinanden bedre at kende. Vi har også haft Benløse brandvæsen på
besøg. Man lære førstehjælp fra børnehaven til 4. klasse, hvor man skal
have en eksamen til førstehjælp, som vil handle om alt det de har lært
igennem årene.

Ina og Denise, elevrådet

 Tirsdagsklubben skriver

Tirsdagsklubben i Bringstrup-Sigersted og Gyrstinge holder
juleafslutning i Gyrstinge Præstegård

 tirsdag den 13.12. kl. 14-17.
Underholdning med Max og Jørgen.
Temaet er „Musikalsk Julekalender“.

Der serveres smørrebrød, kaffe og godter. Pris 60 kr.

Tilmelding skal ske senest den 6.12. til Elna 5784 5389, Inga 5761 6086
eller Else 5784 5212 mobil 2588 9818.

Venlig hilsen Else Hansen
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Skotsk whisky aften.
Så gør vi det igen, for 8. gang.

Lokalrådet i Gyrstinge/Ørslevvester indbyder til whiskysmagning,
fredag d. 20. januar 2012 kl. 19.30 i Gyrstinge Præstegård.

Da det er begrænset, hvor mange der kan deltage, så vil tilmeldingerne
blive behandlet efter „først til mølle“ princippet.

Jeg har købt whiskyer, der er kommet en del nye på markedet, men vi
kan holde den samme pris som sidst, nemlig 200 kr. for deltagelse i
arrangementet.

Der vil blive præsenteret et udvalg af de forskellige whiskys, som
Skotland er så kendt for, lige fra Whisky lavet på det blideste kildevand
og lette bygmalt til de tunge Whiskys lavet på „mosevand“ og bygmalt
røget over mosetørv. Som traditionen byder, så er der også en
„udenlandsk“ single malt og lejlighed til at smage en af verdens mest
røgede whisky 140 ppm. det er nummeret efter ild i en våd halmstak..
 
Kort sagt er der mulighed for at prøve et udsnit af de mange forskellige
skotske varianter og samtidig få lidt af vide om whiskyfremstilling. Kenn
står for præsentationen af whiskyen.
 
Er du interesseret, så kontakt Kenn på telefon 5784 5639/eller mail
kenn@vium.org, gerne hurtigt, da der er begrænset deltagerantal.
 
Pris for arrangementet er 200 kr.
For en god ordens skyld, så er der rygeforbud til dette arrangement, der
er selvfølgelig mulighed for at gå udendørs og nyde den smukke
præstegårdshave, når først de røgede whiskys er i glasset.

Vel mødt
på Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvesters vegne

Kenn
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 Landsbyhuset skriver
Det er dejligt at se, at Landsbyhuset bliver brugt flittigt, og at brugerne ser glade
ud. Det skal selvfølgelig ikke afholde jer fra at komme med „indberetninger“
om det, der ikke fungerer. I må bare ikke forvente, at alt løses fra den ene dag til
den næste, navnlig ikke, hvis der er økonomi i løsningerne.
- Adgang til huset: Vi beklager meget, at I nogle gange må stå uden for en låst
dør, specielt når I skal hente børn i huset. Det er lidt svært for os at finde ud af,
hvordan vi skal indstille låsene, så der er åbent for alle med ærinde - uden der er
fri adgang til hele butikken. Vi prøver nu at holde ÅBENT TIL GUL GANG,
NÅR DER ER FASTE AKTIVITETER I HALLEN.
- Ny fondsgave: Som I måske har set i lokalbladene, har vi fået 50.000 kr. fra
Fonden for bank Trelleborg. Det er rigtig, rigtig godt! Nu kan vi gøre noget ved
udearealerne.
- Dræning af boldbanen og i skel til naboerne: Arbejdet er gået i gang og
afsluttes inden vinter, og der kan sås græs til foråret. Naboerne har givet udtryk
for, at det arbejde der er udført ved skellet har hjulpet i deres haver.
- 1-års-gennemgang: Selv om entreprenøren ikke har overholdt tidsfristen for
udbedring af manglerne, arbejder de på at blive færdige. Der er nu sat en ny
murer på at færdiggøre gulvene i bruserummene. Entreprenøren og kommunen
er i dialog om udbedring af fejl i kloakken.
- Udendørs belysning: På denne årstid er der meget mørkt ude på landet om
aftenen. Solcellelamperne virker ikke godt, når dagene er så korte, men det største
problem med dem er nu, at de ikke virker, når de bliver smadret. Vi havde købt
og opsat 10 lamper, men der er kun et par stykker, der har overlevet. Nu arbejder
vi på en anden løsning, så man kan orientere sig på det mørke stykke fra huset til
skolens P-plads.
- Rengøring: Bestyrelsen har besluttet, at vi i 2012 fortsætter rengøringen på
det nuværende niveau. Vi er nødt til at være forsigtige med udgifterne. Det betyder
bl.a., at der er én dag om ugen uden rengøring. Det er ikke nogen ønskesituation,
hverken for os eller for Claus Ibsen, der gør rent i Landsbyhuset. Husk at hvis I
er utilfredse med rengøringen, skal I ikke skælde Claus ud, men henvende jer til
bestyrelsen, der er ansvarlige for niveauet.
- Legebalkonen: Det er ikke alle brugere af balkonen, der rydder op efter sig, så
Claus kan gøre rent. Hvis det ikke bliver bedre, må vi fjerne alt fra balkonen,
indtil der er fundet en bedre løsning. HAR DU EN IDE?

Venlig hilsen Jens Andersen.
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Søstrenes Julestue på  
Ruhedal i Gyrstinge

Åbningstider:
19. - 20. nov.
26. - 27. nov.
3. - 4. dec.
10. - 11. dec.
17. - 18. dec.
Alle dage kl. 10 - 17

Nisser, juleting 
og lys,
pyntegrønt og
juletræer m.v.

Oplev den gamle hestestald 
hvor nisserne hygger sig 
blandt gamle redskaber og 
møbler.
- en unik julestemning

Flotte  
juletræer
10. - 11. dec.
17. - 18 dec.
Alle dage kl. 10 - 16

Mød årets nisser
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  Ringsted Private Skovbørnehave skriver
I skovbørnehaven har vi her i efteråret fulgt skovens flotte farveskift, og lige nu
er der store bunker af blade, som er rigtig sjove at lege i. Vi har også kigget på
svampe og lært om rådyret og sneglen.
Fredag d. 28. oktober holdt skovbørnehaven sit årlige Halloween-arrangement
for skovbørnene og deres familier, og det var en stor succes. Både børn og voksne
var udklædte, og skovbørnehaven var pyntet op med flagermus, edderkoppespind
og græskar. Arrangementet startede med, at børn og forældre skar græskarlygter
sammen ude på legepladsen, og efterhånden som mørket sænkede sig blev lygterne
tændt og lyste (u)hyggeligt i mørket. Derefter var grillen klar, og hver familie
grillede sin medbragte mad og spiste sammen udenfor. Efter spisningen var det
blevet rigtig mørkt, så lommelygterne blev tændt og alle gik ned igennem skoven
til bålpladsen ved Hanemose, hvor der var tændt bål. I lejrbålets skær var det så
tid til en kop kaffe/the og et stykke kage. En rigtig hyggelig aften med fantastisk
stemning!
December står for døren, og dermed er det tid til julehemmeligheder, og mon
ikke vi får besøg af nissen Hubert og hans kat Egon? De plejer at lave en masse
ballade i huset, og så skal vi selvfølgelig klippe og klistre en masse julestads og
julehygge.
Vores legeplads er lige ved at være færdig, vi mangler bare de sidste detaljer på
gyngestativet før gyngerne kan sættes op. Sandkassen er blevet rigtig god og
børnene leger meget i den. Tak til alle de forældre der har hjulpet med at bygge
det hele.
Ved Hanemose er vi i gang med at fjerne vores hjemmelavede shelter, som vi
byggede under middelalderprojektet, for nu er materialerne kommet til de to
sheltere, som vores støtteforening har søgt midler til igennem fonde. Vi glæder
os meget til at tage shelterne i brug!

Hilsen Ringsted Private Skovbørnehave
Landsbyhuset søger vicevært.
Kunne du tænke dig at give en hånd med at holde huset pænt og udføre
reparationer og forbedringer efter aftale med bestyrelsen? Du er ikke tvangsindlagt
til mere, end du har tid og overskud til, for du vil til enhver tid kunne sige nej til
en opgave. Du får den samme løn, som alle andre, der arbejder i Landsbyhuset:
Ingen kontanter, men glæden ved at være med og lære flere fra lokalsamfundet
at kende. Henvend dig til en fra bestyrelsen, f.eks. Jens A. på tlf. 5784 5526 /
mail: jens@landsbyhuset-gyrstinge.dk.
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Gyrstinge Kirke 
december 2011 - januar 2012 

Glæden i den mørke tid 

Glædelig jul! Sådan siger folk til 
hinanden fra nu af og indtil jul – 
og sikke et under!  

Tænk, at vi ønsker hinanden – selv 
fremmede, vi ikke kender – glæde, 
håb og lys midt i livet – og så oven 
i købet fra en begivenhed, som vi 
slet ikke er herre over, for det er 
julen, festen midt i den mørkeste 
tid, der vækker vores glæde. 

Vi fortaber os alt for ofte i det, som 
dræner vores liv for glæde – sorger 
og bekymringer – men her midt i 
den mørke adventstid vover vi alt-
så at byde mørket trods og fokuse-
re på lyset og håbet, hvilket kun 
kan fylde os med taknemmelighed 
over, at vi fejrer jul. Taknemmelig-
hed over, at vi mennesker ønsker 
hinanden glædelig jul. Det er intet 
mindre end et mirakel! 

Anna Sofie Seidelin skriver i sin 
billedbibel til skabelsens 4. dag, at 
”hvis højtiderne engang forsvin-
der, bliver menneskene meget en-
somme og fremmede for hinanden 
i verden”, og det har hun ganske 
ret i. Gud skabte da også på ska-
belsens 4. dag højtider, dage og år 
og af disse er højtiderne de vigtig-
ste, fordi de er fælles for menne-
sker. 

Julefesten er den store fælles fest i 
vores samfund, selv om vi i kirken 
helst havde set, at det var påsken, 
for julefesten bestemmer nøgtern 
betragtet vores tid, såvel den fæl-
les tid som det enkelte menneskes 
tid.  

Den stiller krav til os – krav om 
andre vaner og rutiner – krav om 
at være med til at sprede glæden 
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også dér, hvor den har trange kår, 
hvilket må betegnes som et under, 
men vi ved også, at når kirkeklok-
kerne kimer den store glæde ind, 
ja, så er højtiden kommet og nu 
falder himmeltid og jordetid sam-
men. 

Lisbeth Lundbech 

Julekoncert 8. december kl. 19.30 i 
Gyrstinge Kirke med glasspillerne 
Erik og Henrik Hansen. 

En velklingende musikalsk ople-
velse for øjne og ører med glas-
spillerne Erik og Henrik Hansen, 
far og søn, som er blandt de meget 
få på verdensplan, der har opbyg-
get glasinstrumenter og behersker 

Julekoncert 

at spille på dem på linje med andre 
instrumenter. Derfor har de jævn-
ligt medvirket på tv i ind- og ud-
land.  

Glasinstrumentet har især været 
kendt siden 1700-tallet, men det 
kan stadig vække opsigt!  

For de fleste vil det være første 

Far og søn, glasspillerne Erik og Henrik Hansen  
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gang de oplever det “live”, og for-
uden den smukke lyd, er det speci-
elt at se de mange glas afstemt 
med vand, samt teknikken ved 
glasspil, hvor de fugtede finger-
spidser berører glaskanterne og 
frembringer de fine klare toner - 
der bliver til salmemelodier, dan-
ske sange, kendte temaer fra film 
og musicals samt et par livlige 

menuetter af Mozart og Beetho-
ven.  

Desuden fortælles om glasinstru-
mentets historie og familien Han-
sens tilgang til instrumentet i tre 
generationer. 

Der er gratis adgang. 

Jørgen Lehmann 

Konfirmanderne på ekskursion 

Den 20. september i den tidlige 
morgenstund drog 26 glade men-
nesker på ekskursion på vores tra-
ditionsrige tur til København .  

Klokken var knap 8. 3 forældre 
havde meldt sig til at deltage, hvil-

ket fik alting til at glide på aller-
bedste vis. Tak for det. 

Først var vi på Poverty Walk 
(fattigdoms-vandring) på Sund-
holm, hvor den tidligere hjemløse 
Per viste os rundt og fik åbnet vo-

Konfirmanderne på Sundholm 
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re øjne for sider af tilværelsen, 
som vi ikke kendte meget til. På 
vejen rundt på det store område, 
som Sundholm udgør, præsentere-
des vi for Pers erfaringer med livet 
på gaden, viden om fattigdomslo-
kaliteter osv. Der blev lyttet me-
get! 

Dernæst gik turen til Christians-
borg, hvor vi fik en indføring i 
kristendommens historie via Dron-
ningens gobeliner. Vi var også i 
Domkirken, men her havde de 
glemt, at vi skulle komme, så jeg 
lavede selv en mindre rundvisning. 
Konfirmanderne fik bagefter lov 
til at gå et par timer på Strøget på 
egen hånd, hvilket helt bestemt 
faldt i god jord. Aftensmaden ind-

tog vi i fællesskab på en tyrkisk 
restaurant, hvilket også er særdeles 
relevant, da et af de helt store te-
maer i Jesu forkyndelse er dette at 
spise sammen. Aftenens film 
”Bora Bora” var en teenagefilm. 
Der var delte meninger om den, 
men jeg syntes nu, den var ganske 
god. Der var i øvrigt VM i cyk-
ling, hvilket betød at det indre Kø-
benhavn var lukket af. Det havde 
bekymret mig en del, men rent 
faktisk mærkede vi ikke meget til 
det. 

Vi var hjemme igen omkring kl. 
22.00 og jeg tror nok, at alle klare-
de at komme op næste dag og 
komme i skole. 

Lisbeth Lundbech 

I Luthers spor 

Så nærmer vi os efterhånden sidste 
semester over dette tema, som 
munder ud i vores store rejse til 
nogle af de vigtigste lutherbyer så 
som Wittenberg, Eisleben, Erfurt 
og Eisenach/Wartburg.  

Vi har berammet denne rejse til at 
finde sted 21.-25. maj (begge dage 
incl.). 

Sogneaftenerne  i foråret 2012 
over temaet ” I Luthers spor” fin-
der sted: 

28. februar kl. 19.30 i Benløse gl. 
Skole. 

Mie Schouborg Brinth: Et besøg 

hos Amish folket i USA  

Mie Schouborg Brinth skriver så-
ledes om denne protestantiske 
kristne gruppe af anabaptister: 

”Amisherne udvandrede i 1600-
tallet fra Europa, fordi de dengang 
blev betragtet som kættere. De fik 
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jord i Pennsylvania og en stor del 
af dem bor stadig i dette område. 
For et medlem af den rummelige 
danske folkekirke er det en både 
særpræget og tankevækkende ople-
velse at komme bag kulisserne hos 
amisherne. De mest konservative 
af dem, de såkaldt ” Old Order ” 

amisher, lever omtrent som 
i 1600 tallet. De tilstræber 
et enkelt liv i så stor afson-
drethed fra omverdenen, 
som det nu er muligt i vore 
dage. De holder stadig hver 
anden søndag gudstjenester 
rundt omkring på gårdene, 
der varer 6 – 8 timer. Deres 
transportmiddel er stadig 

hestevognen, og de taler stadig 
indbyrdes det specielle tyske 
sprog, de havde med sig fra Euro-
pa i slutningen af 1600 tallet. 

Deres antal forøges år for år, og 
der er nu amisher adskillige steder 
i USA og i Canada.” 

Lisbeth Lundbech 

Minikonfirmander 

Vi har efter efterårsferien haft den 
store glæde at kunne byde 10 nye 
minikonfirmander velkommen.  

De mødes hver mandag i konfir-
mandstue og/eller kirke kl. 14-
15.30 sammen med Gitte Stolberg, 
vores minikonfirmandlærer. Det er 
vi rigtig glade for. 

Hvad er en minikonfirmand? 

En minikonfirmand er en dreng 
eller pige mellem 9-11 år fra sko-
lens 3.-4. klasse, der går på ”op-
dagelsesrejse” i kirken og kirkens 
verden. 

Sammen med minikonfirmandlæ-
rer og præst finder minikonfirman-

den ud af, hvad kirken er for no-
get, hvad der er indeni og udenom, 
og hvad man laver og siger i kir-
ken 

Hvad laver minikonfirmander-
ne? 

Tidligere minikonfirmander 
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De hører historier fra bibelen, syn-
ger salmer, drikker saft, tegner, 
leger, laver drama, snakker om 
Gud og beder Fadervor. 

De taler også om, hvad der foregår 
i kirken: gudstjeneste, dåb, bryllup 
og begravelse. De lærer en masse 
om det gamle kirkerum. 

Sker der også andre ting? 

Ja, det gør der. Minikonfirmander-
ne medvirker ved familiegudstje-
nesterne 1. søndag i advent og fa-
stelavn. Som afslutning på mini-
konfirmandforløbet holdes en fest-
lig afslutning med spisning. 

Lisbeth Lundbech 

Rockgudstjeneste 

Den 12. januar 2012 er der Rock-
gudstjeneste  i Sct. Bendts kirke for 
konfirmander og unge kl. 19.00. 

Temaet for rockgudstjenesten er 
”Don´t fear”.  

Frygten fylder meget for mange. 
Frygten for at blive til grin eller  
holdt udenfor. Frygten for verdens 
undergang. Men frygten skal ikke 
tage overhånd. Vi har noget at stå 
imod med! 

Under gudstjenesten vil vi lytte til 
og synge nye og gamle sange. Vi 
vil bruge vores krop med alle dens 
sanser til at forstå, at vi kan tage 
livtag med frygten pga. HÅBET 
og troen på, at Guds kærlighed vil 
overvinde frygten. 

FRYGT IKKE! Ved rockgudstje-
nesten i Sct. Bendts Kirke går ver-
den ikke under! Den går ind i Sct. 
Bendts Kirke i Ringsted til Rock-
gudstjeneste. Det er gudstjeneste 
på den fede måde med god musik, 
bevægelse, lyd og lys og et bud-
skab, der er til at forstå. 

Jeg tager til gudstjenesten med 
konfirmanderne, men vi glæder os 
også til at se tidligere konfirman-
der og andre unge. 

Lisbeth Lundbech 
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Nytårskur  1. januar 2012 kl. 
15:00 i Sigersted Kirke  

Nu er det så Sigersteds tur til at 
lægge kirke til nytårsgudstjenesten 
i vores pastorat. Efterfølgende ser-
verer menighedsrådets aktivitets-
udvalg et glas champagne og lidt 
mundgodt. 

Vores organist Lis Nielsen og san-
ger Jørgen Lehmann vil arrangere 
et festligt musikalsk indslag i for-
bindelse med champagnedriknin-
gen denne første dag i det nye år, 
således at dagens karakter af nytår 
fremhæves også musikalsk.  
Champagnen drikkes inde i kirke-
rummet, således, at vi har god 
plads til at bevæge os rundt og hil-
se på hinanden. 

Nytårskuren er en rigtig god anled-
ning til at hilse på naboen samt 
øvrige beboere i de 3 sogne med 
opland og i øvrigt også en rigtig 
succeshistorie. Det er 3. gang vi 
hilser det nye år velkommen på 
den måde. 

Lisbeth Lundbech 

Nytårskur 

”Blandede Bolcher” ved præster-
ne i Bringstrup-Sigersted-Gyrstin-
ge og Benløse den 18. april kl. 
19.30 i Gyrstinge Præstegård. 

Her vil der bl.a. blive serveret nog-
le lutherske og teologiske godbid-
der i form af bl.a. nogle billeder 
fra præsternes forberedelsestur til 
lutherbyerne. Man kan med stort 
udbytte deltage i denne aften, selv 
om man ikke skal med på selve 
turen.  

Der vil også blive mulighed for at 
stille spørgsmål.  

Lisbeth Lundbech 

”Blandede bolcher” 

Her kan Du komme ind på folke-
kirkeportalen, hvor der er en 
linksamling til relevante websteder 
samt en søgefunktion til kirker og 
præster. 

Du kan også komme ind på bor-
gerportalen, som indeholder nyt-
tige informationer om fødsel, atte-
ster, vielse, dødsfald og kirkelige 
handlinger. 

Du kan desuden også komme ind 
på ministerieportalen, som også 
rummer lovstof, publikationer og 
relevante links.   

Lisbeth Lundbech 

www.km.dk 
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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. 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. 

Kirkedelen er redigeret af Gyrstinge menighedsråd. Evt. idéer eller spørgsmål skal derfor 
rettes til menighedsrådet.  
 

Layout: Grethe Larsen 

December 2011 
04. december – 2. s. i advent: Gyrstinge 10.30 (julemøde) 
11. december – 3. s. i advent: Sigersted 9 (Mette Marbæk Johansen) 
13. december kl. 10.30: Julegudstjeneste for de 2-5 årige i Gyr-

stinge  
18. december – 4. s. i advent: Bringstrup 10.30 
24. december – Juleaften: Bringstrup 14 
24. december -  Juleaften Gyrstinge 15.15 
24. december -  Juleaften Sigersted 16.30 
25. december – Juledag: Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30 
26. december – Anden juledag: Sigersted 10.30 
 

Januar 2012 
01. januar – nytårsdag: Sigersted 15 (nytårskur) 
08. januar – 1.s.e.h. 3 k.: Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30 
15. januar – 2.s.e.h.3 k.: Bringstrup 9 (Mette M. Johansen) 
22. januar – 3.s.e.h.3 k.: Gyrstinge 9 (Ulla Toft) 
29. januar – Sidste s. e. h. 3 k.: Sigersted 10.30 
 

Februar 2012: 
05. februar – Septuagesima:  Bringstrup 10.30 
 

Alle gudstjenester er ved sognepræst Lisbeth Lundbech, medmindre andet er angi-
vet. OBS! Der tages forbehold for ændringer 

Ansvarshavende 
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Kilden til fitness skriver
Slankehold – starter i januar i Kilden til Fitness
De fleste har nok erfaret, at det ikke er „bare lige“ at komme af med de
overflødige kilo. Måske er du en af de mange, der har været igennem
utallige slankekure uden held og er motiveret for at der skal ske seriøse
forandringer nu!

Min erfaring viser, at kurven i et vægttabs-forløb oftest er trappeformet, i
perioder stillestående og måske endda med enkelte stigninger undervejs.
Dette er helt normalt, men kan være svært at acceptere. Psyken spiller en
utrolig stor rolle og får vi modvind på vores vej, ja så er trøstespisning
ofte en let løsning! Derfor er det vigtigste, at komme rigtig godt fra start -
det kan vi hjælpe dig med.

I dag lever vi for at spise. Før i tiden var det omvendt og derfor bliver alt
for mange overvægtige. Det kan være en stor fordel at starte på et
slankehold med personer, der alle vil tabe sig og kan støtte hinanden i
projektet.

Både kost og motion er uundgåelige i et varigt vægttab. Der vil derfor
være hold én hverdagsaften om ugen, hvor du både deltager i forskellig
fysisk aktivitet og får gode råd om kosten. Der vil være plads til at stille
spørgsmål og dele erfaringer og en gang om måneden bliver du vejet og
får målt BMI. Dette er naturligvis frivilligt.

Det bedste ved et vægttab er da, når en ven eller kollega, som ikke har set
dig længe, pludselig spørger om du ikke har tabt dig!
Sætningerne: „jeg håber at det lykkes“ og „jeg vil ønske at jeg kan klare
det“ er forbudte. Vend det om og sig: „jeg vil, at det skal lykkes“, „jeg
klarer det“ og „jeg gennemfører“!! Hvor der er vilje, er der også vej.
Så meld dig ind og mød op til vores slankehold, hvor vi står sammen om
at nå vores mål.

Venlig hilsen Diætist Karin Kjærgaard Christensen, Kilden til Fitness
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GIF skriver
Gymnastikweekend i Ringsted
I weekenden den 5. – 6. november var jeg sammen med otte af vores gymnaster
fra De Seje Springere til gymnastiktræf i Asgårdshallen. Træffet var arrangeret i
fællesskab af Gyrstinge, Kværkeby, Benløse, Allindelille og Vigersted
Idrætsforeninger. I alt deltog ca. 50 børn og 15 instruktører fra foreningerne.
Formålet med arrangementet var, at gymnasterne fra de små foreninger skulle
have mulighed for at prøve nogle af de forskellige redskaber, som kan bruges i
gymnastikken, og samtidig også en god mulighed for at styrke det sociale
sammenhold på de enkelte hold og på tværs af foreningerne. I Asgårdshallen er
der et stort udvalg af redskaber bla. springgrav og stortrampoliner, som var et
kæmpe hit hos gymnasterne. Det er 2. år, at dette træf afholdes, og foreningerne
forventer, at træffet kan blive en fast årlig begivenhed.
Vi ankom lørdag kl. 14 og straks herefter stod den på gymnastik i lange baner.
Gymnasterne prøvede rytme, akrobatik, cirkeltræning, dans og spring på utallige
redskaber. Lørdag aften kl. 21.30 var vi alle godt trætte, så madrasser, soveposer
og  lign. blev fundet frem, og der blev gjort klar til hygge med lidt lækkert og en
god film.
Søndag morgen blev vi vækket kl. 7.00. Så skulle vi rydde vores soveting væk
fra hallen og gøre klar til morgenmad. Straks efter morgenmaden var der gang i
den igen med fælles opvarmning efterfulgt af spring på baner og stortrampolin.
Vi instruktører havde bygget et „bjerg“ af redskaberne. Gymnaster skulle løbe
op ad „bjerget“ for derefter at springe ca. 3 meter ned i springgraven. Dette var
en udfordring for nogle af gymnasterne, men langt de fleste klarede det flot og
syntes det var rigtigt sjovt.
Søndag kl. 10.30 havde vi inviteret forældrene til at komme for at se noget af
det, som vi havde lavet i løbet af weekenden. Gymnasterne viste flot deres kunnen
på springbanerne og på stortrampolinerne. Afslutningsvis dansede gymnasterne
et par flotte danse, som de havde lært i løbet af weekenden.
De Seje Springere var virkelig seje. Alle deltog aktivt i alle aktiviteter og der var
en god stemning igennem hele arrangementet.
Godt trætte efter et super sjovt og spændende arrangement  tog vi hjem kl. 11.30.
Tak til alle De Seje Springere, som var med til at gøre arrangementet til en
succes

Linda Axelgaard, instruktør for De Seje Springere.
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 GIF skriver - fortsat
U-8 fodboldholdet
U8 holdet startede op i skyggen af de mere etablerede hold. Der mangler
efterhånden nogle hold i den helt unge årgang hvis fødekæden stadig skal være
intakt. Derfor startede vi op.
U8 holdet har i løbet af udesæsonen vokset sig fra bare tre spillere til den første
træning til den sidste træning, hvor der var 12 spillere, drenge og  piger i alderen
5 – 8 år. Holdet har trænet en gang om ugen, og der har været fuld opbakning fra
både børn og forældre. Vi har leget meget med bolden, og vi fik fra starten
udleveret hvad vi skulle bruge af bolde, således at alle kunne øve sig med sin
egen bold. Vi har driblet, øvet os i afleveringer, lidt taktik, skud på mål og så
kampene til sidst. Vi har ikke deltaget i turneringer, da stort set alle er begyndere.
Vi har dog to gange øvet os mod Lars’ hold, og trods store nederlag har det
udviklet spillerne meget. De har fået en klar erfaring i hvad det vil sige at spille
sammen og være et hold.
Vi er nu gået indendørs hvor vi træner om søndagen fra kl. 13 -14 i landsbyhuset.
Der er stadig plads på holdet, og vintertræningen skal nok give så meget, at vi
næste år kan begynde at spille turneringer.
Stor tak til børnene, men også til de forældre som har været med på sidelinien.

Kim Krøjgaard
*****

Generalforsamling den 18. januar 2012 kl. 19.00.
GIF søger efter to nye bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter i bestyrelsen.
Så er det noget, som du har tid og lyst til på frivillig basis, så mød op til
generalforsamlingen. Der er brug for din hjælp!
Halloween Fakkeloptog igennem Gyrstinge By.
Utrolig mange flotte udklædte børn og voksne mødte op for at gå fakkeloptog.
Der var ca. 80 børn og voksne fremmødt. Mange benyttede sig
også af fællesspisningen, som Lokalrådet stod for, hvor vi var 95 personer.
I kan godt regne med, at Halloween Fakkeloptog kommer igen til næste år.
Sports- og Sodavandsdiskotek i Landsbyhuset den 10. februar 2012 kl. 17-
21.00.
For børn i 3.-6. klasse. Vi skal lave en masse sportsaktiviteter i hallen, spise
noget god mad og slutter af med diskotek. Pris/pr. barn 60 kr. med alt inkl. – så
du skal ikke have ekstra penge med. Hold øje med opslag i hallen, hos Den Nye
Købmand samt på skolens forældreintra.
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GIF skriver - fortsat
Gymnastik. Desværre måtte GIF lukke forældre/barn gymnastikholdet i år
grundet for få deltagere. Det er rigtig ærgerligt. Hvis der er ønsker og idéer til
nye hold, så kontakt os på GIF@gyrstinge.dk
Fodbold. Ved efterårets turnering vandt U11 drengene 2. pladsen og fik en
sølvmedalje i deres pulje 11. U14 drengene vandt en 3. plads i pulje 6. Samt U14
pigerne fik en 5. plads i pulje 6.
Juleafslutninger. Gymnastikafdelingen holder juleafslutning onsdag den 14.
december 2011 kl. 16-17.30 for dette års gymnaster.

Ringsted Kommunale Dagpleje - i Gyrstinge og omegn!
Hvem er vi? Vi er seks friske dagplejere, som bor i Gyrstinge og omegn. Vi er
rummelige, positive og omsorgsfulde, og lægger vægt på fællesskab og en god
og glad stemning, som smitter af på børnene. Vi har et tæt forældresamarbejde,
så det enkelte barns behov tilgodeses.
Hvad står vi for? Sundhed og god kost er i højsædet hos os. Mælken er altid
økologisk, lige som en stor del af den øvrige kost. Vi tror på, at de sunde kostvaner
dannes mens man er lille, og derfor går vi foran med det gode eksempel.
Vi imødekommer børnenes naturlige nysgerrighed for dyr og natur, og lader
dem få tid til at fordybe sig. Vi bruger dagligt naturen til at vække børnenes
interesse for at udfolde sig både motorisk og sanseligt. Børnene synes det er
sjovt f.eks. at finde kogler, mariehøns, kastanier osv., og bliver udfordret, når de
balancerer på træstammerne, kravler op på bakken og rutsjer ned igen.
Uddannelse. Ringsted Kommunale Dagpleje er gode til at uddanne os dagplejere,
og sender os ofte pårelevante kurser, til stor gavn for dagplejebørnene. Alle
dagplejere har bestået førstehjælpskursus, som løbende vedligeholdes, samt
dagplejens grundkursus. I Ringsted Kommunale Dagpleje arbejdes der endvidere
dagligt med de pædagogiske læreplaner.
Kom ud og mød os - en onsdag i Gyrstinge, og oplev den gode stemning i
legestuen. Vi giver en kop kaffe eller the. Ring på tlf. 2297 7359 og giv besked
inden du kommer. Adressen er: Gyrstinge Landlegestue, Gyrstinge Bygade 37,
Gyrstinge, 4100 Ringsted. Tlf.: 2557 4189 (kun onsdag) eller Ringsted
Kommunale Dagpleje tlf.: 5762 8120. Se også www.ringsted.dk

Varme hilsner fra Irene, Sanne, Gitte, Christina, Ulla og Tina

Den kommunale dagpleje skriver
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 Beboerne skriver
Kildeskolen – et tilvalg eller fravalg?
Når noget er naturligt at vælge, da det er valgt på forhånd, og vi har et skoledistrikt
hvor vores børn er født „medlem“, ligesom med folkekirken, så skal vi ikke
vælge til, men kun vælge fra, hvis det er det, vi ønsker. Derfor vil det også være
fravalget, der fylder mest i vores opfattelse, når samtalen berører skole og
lokalsamfund.
Jeg tror ikke mange af os kan sige højt, at vi ikke har overvejet om Kildeskolen
er det rigtige, men det tales der ikke meget om.
Vi har i vores familie valgt Kildeskolen til og det gjorde vi, da vi flyttede til
Gyrstinge. Vi ville have en ’landsbyskole’, hvor vores børn i de mindre klasser
kender hinanden, leger med hinanden efter skoletid, kan hentes af andres forældre,
hvor det ikke er (for)besværligt lige at tage et barn mere med, hvor naboen også
kikker med, hvis der sker noget i skolen eller på vejen hjem og tør blande sig.
Vi ville have en skole hvor forældrene er aktive og engagerede – selvfølgelig i
egne børn, men også med hensyn til naboens børn.
Vi ville have en skole med engagerede lærerkræfter hvor værdierne er indholdet
i lærdom og de har vist, at viden gives bedre i grupper som fungerer end ved
gammeldags oplæsning og kongerækker.
Der kan altid ske hændelser, hvor skolen vil blive fravalgt, men skolen og vores
fælles samfund skal strække sig vidt for at fravalget er absolut sidste
valgmulighed. For ofte flytter ’aben’ desværre med.
Jeg tror ikke, jeg kender nogen, der ikke har haft en god grund til at flytte til
anden skole. Jeg tror, at vi (skole, forældre, naboer, lokalsamfund) kan gøre
mere – så beslutningen om at skifte skole, ikke ligger lige for.
To af de vigtigste faktorer i vores skolevalg er samvær og lærdom. Børnene skal
naturligvis rustes fagligt, men de skal også lære at opføre sig socialt. I foråret
havde jeg den store fornøjelse at være lærer for Mellemgruppen en hel fredag.
Jeg kommer selv fra en skole med gammeldags oplæsning og kongerækker, men
havde naturligvis lånt bøger om moderne undervisning samt havde spurgt mig
for hos vennekredsens folkeskolelærere, som kunne vise mig nye veje.
Vores venner mente dog, at de opgaver jeg havde forberedt til Mellemgruppen
var skudt over målet. For at gøre historien rigtigt kort: Klassen kunne det hele.
De arbejdede rigtig godt sammen og de var færdige før den tid, jeg havde forventet.
Jeg havde dog ekstra opgaver med i tasken – jeg skulle ikke tages med bukserne
nede! Så her fik jeg sat „flueben“ ved mine to vigtigste faktorer: Samvær og
lærdom.
Nu har jeg så et barn i 0. klasse (Indskolingen) og et barn i børnehaven.
Børnehaven vokser igen, efter den store gruppe startede i skolen og det er dejligt,
at der igen kommer tilflyttere. Indskolingen giver mig næsten lyst til at begynde
i skolen igen… Den indlevelse der eksisterer her, fra lærernes side, er i mine
øjne helt fantastisk. Hvis det er sådan alle steder i Danmark, skal vi ikke tale om
at få verdens bedste folkeskole, men om hvordan Kildeskolen beholder pladsen
som verdens bedste folkeskole.                                                     Peter Flensted
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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

Her er der plads til din
annonce!

Kontakt Lokalrådet.

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



25Bøgebladet december 2011

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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Landsbyhuset
www.landsbyhuset-gyrstinge.dk

Vandrerhjem
4244 5523
jec@lite.dk

Festsal og mødelokale
fest@gyrstinge.dk

Sportshal
4344 1350

jeanette.baag@gmail.com

Fitness-center
kilden@tilfitness.dk

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

Den Nye Købmand

Åbningstider
Mandag-Fredag 8.00-18.00
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
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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
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Kalender
December

Bøgebladet udkommer
01. Nørkledamerne, Præstegården, kl. 14.00-17.00, hveranden torsdag

Foredrag m. Marianne Isager, Landsbyhuset, kl. 19.30
04. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag

Julemøde for ældre og efterlønnere med tilknytning til pastoratet.
Gyrstinge kirke, kl.10.30

06. Tirs.klub.: Kortspil
Bogbussen, Den Nye Købmand, kl. 15.30-16.00, hver tirsdag

08. Julekoncert, Gyrstinge kirke, kl. 19.30
13. Tirs.klub.: Juleafslutning med Max og Jørgen, Gyrstinge præstegård
14. Gymnastikjuleafslutning, GIF, kl. 16.00-17.30
23. Julehygge, Den Nye Købmand
24. Den Nye Købmand, åben kl. 8.00-11.00
25. Den Nye Købmand, åben kl. 8.00-11.00
26. Den Nye Købmand, åben kl. 8.00-11.00
31. Den Nye Købmand, åben kl. 8.00-11.00

Januar
01. Den Nye Købmand, lukket

Nytårskur i Sigersted kirke, kl. 15.00
10. Tirs.klub.: Kortspil
12. Rockkoncert i Sct. Bendts kirke for konfirmander og unge, kl. 19.00
17. Tirs.klub.: Øjensygeplejerske Susanne Andersen fortæller om øjen-

sygdomme, der kan komme med alderen
18. Generalforsamling, GIF, kl. 19.00
20. Whiskysmagning, Gyrstinge præstegård, kl. 19.30
24. Tirs.klub.: Status og banko
31. Tirs.klub.: Kortspil

Februar
Bøgebladet udkommer

10. Sports- og sodavandsdiskotek, Landsbyhuset, kl.17.00-21.00
28. Et besøg hos Amish folket i USA, Benløse gl. skole, kl. 19.30

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


