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Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd

Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 23 64 31 13
Næstformand: Birgitte Niemann, Bakkegårdsvej 1, Fjen. (red.) 57 80 80 58
Kasserer: Arne Aagesen, Harpeager 7, Fjen. 35 85 77 79

Steen Mortensen, Gyrstingevej 41 31 95 06 93
Ida Gimsing Petersen, Blødebjergvej 6 33 93 09 14
Heidi Larsen, Bakkegårdsvej 52 57 84 40 46
Bodil Krag-Andersen, Gyrstinge Bygade 55 57 84 53 80
Mette Eck, Blødebjergvej 2 61 68 91 84
Grethe Madsen, Gyrstinge Skovhuse 31 57 84 50 25
Pia Fussing, Gyrstinge Præstemark 45 57 61 58 71

Gyrstinge/Ørslevvester Menighedsråd

Formand: Jan Karsberg, Høtoften 13 57 85 65 60
Næstformand: Else Hansen, Gyrstinge Præstemark 41, 57 84 52 12
Kasserer: Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen. (red.) 57 80 93 25

Grethe Larsen, Gyrstinge Bygade 85 57 84 51 61
Ulla Kristensen, Bondebjergvej 15 57 84 54 31

Sognepræst Lisbeth Lundbech, Bringstrup Præstegård 57 61 30 10

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

Bøgebladet udgives af Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd og Menighedsrådet
for Gyrstinge Sogn. Bladet omdeles gratis til samtlige husstande i Gyrstinge
og Ørslevvester.
Ansvarshavende redaktør: Vera Mortensen
Redaktion: Lokalrådet og Menighedsrådet (red.)
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere eller afvise indlæg.
Lay-out: Birgitte Niemann
Tryk: Lemann grafisk, Stenlille
Annoncer: Henvendelse til Arne Aagesen, 35 85 77 79
Oplag: 400. Se tidligere numre på www.gyrstinge.dk
Ved manglende levering - kontakt redaktionen (red.).
Næste blad udkommer april 2012 - deadline 26. marts
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Lokalrådet skriver
Der er i de seneste år blevet talt meget om udkantsdanmark og yderområder
og også Ringsted kommune regnes nu for at være en del af disse, selv om
vi bor mindre end en times kørsel fra hovedstaden. Når man bor på landet,
kan man ikke helt undgå at føle sig stemplet, når der tales om disse random-
råder, som åbenbart i mediernes optik er et dårligt sted at være. Vi, der bor
herude, oplever bare noget helt andet, når vi samles til de mange arrange-
menter, vi selv sørger for at stable på benene. På den anden side føler vi os
nogle gange bombet tilbage, når der fra politisk hold ikke støttes op om de
værdier, beboerne på landet sætter så stor pris på. Vi kæmper med næb og
kløer for at holde liv i landområderne og den sikreste måde at gøre det på,
er ved at sørge for, at der hele tiden sker noget, som kan være med til at
fastholde folk og evt. tiltrække nye. Det er det, vi forsøger i Lokalrådet: at
gøre det spændende, sjovt og interessant at bo i Gyrstinge og Ørslevvester.

Første søndag i advent samledes 50-60 mennesker til familieguds-
tjeneste og efterfølgende juletræstænding foran skolen. Selv om det kan
være svært at høre, om alle synger med, så var der alligevel en hyggelig
stemning. Vi vil i år forsøge at få lidt bedre samling på deltagerne, så vi
faktisk kan høre, hvad de andre synger.

1. december gæstede den kendte strikkedesigner, Marianne Isager,
Landsbyhuset til en fantastisk inspirerende aften med 45 strikke-
interesserede, der fik sig en rigtig god oplevelse og en rigtig hyggelig
aften. Mange af gæsterne kom fra Ringsted og det var dejligt at se, at når
bare tilbuddet er der, så vil man også gerne komme herud til os. Alt i alt en
spændende aften, som sagtens tåler gentagelse.

På den nyligt afholdte generalforsamling i Landsbyforeningerne i
Ringsted kommune, hvor også Lokalrådet er medlem, blev det bemærket,
at der i den debat, der gik forud for byrådets beslutning om at nedlægge
tre landsbyskoler, ikke har været fælles fodslag mellem landsbyerne. Det
havde nok været muligt, hvis alle skoler havde været i spil til at blive
lukket, men når det fra start bliver meldt ud, at Kildeskolen går ram forbi,
er det forståeligt, at man ikke har kræfter til at stå sammen i kampen for at
bevare alle skolerne. Lokalrådet forsøgte med et længere indlæg i Dag-
bladet at bygge bro mellem de ramte områder, men det er svært at trænge
igennem, når følelserne kommer i kog. Vi forstår godt, at der er frustration
blandt de forældre, som har børn i de ramte skoler, og vi har hele tiden
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Lokalrådet skriver - fortsat
været imod skolelukninger i landområderne, da det har enorme konse-
kvenser ikke bare for børnene, men for hele lokalsamfundet. Vi er selvføl-
gelig glade for, at det ikke i denne omgang gik ud over Kildeskolen og vi
må så bare håbe, at politikerne er lydhøre over for de ønsker og behov,
som opstår i forbindelse med, at en gruppe skuffede elever skal integreres
på vores skole. Her venter også en opgave for vores lokalsamfund og
Lokalrådet vil gøre alt for, at det skal gå godt.

I skrivende stund foregår planlægningen af årets første madbix, hvor
vi i samarbejde med Peberdalsgården vil servere bisonhakkebøffer. Der er
allerede nu 75 tilmeldte og der når nok at komme lidt flere. Det er selvføl-
gelig lidt overvældende med så mange, men det er også fantastisk hygge-
ligt med disse aftener. Den næste madbix bliver fredag den 2. marts kl.
18 og sidste frist for tilmelding bliver mandag den 27. februar. Vi kan altid
bruge nogle ekstra hænder, især til oprydning, så sig endelig til, hvis der
er noget du gerne vil hjælpe med. Der er også altid brug for nogle til at
bage kage. Hjælp modtages med tak.

Søndag den 19. februar er det fastelavnssøndag og der er traditio-
nen tro familiegudstjeneste i kirken kl. 10.30, hvorefter der er tøndeslag-
ning i Præstegården. Det er som sædvanligt gratis at deltage, så vi håber,
at rigtig mange børn og barnlige sjæle vil lægge vejen forbi og nyde en
kop kakao eller kaffe og en fastelavnsbolle. Der vil både være en tønde til
de små og de store børn og til de voksne og der vil som sædvanligt være
diplomer og præmier til de bedst udklædte.

Marts er den måned, hvor Lokalrådets arbejde tages op til revision
på det årlige beboermøde, hvor alle er velkomne til at komme og høre om
det forgangne år samt om ideer og visioner for det næste. Man er selvføl-
gelig velkommen til at komme med forslag til Lokalrådets fremtidige ar-
bejde og der er som altid mulighed for at træde ind i Lokalrådet og være
med til direkte at præge dette. I år afholdes beboermødet torsdag den 22.
marts kl. 19.30 i Præstegården og forslag, der ønskes på dagsordenen,
skal være Lokalrådet i hænde senest den 15. februar. Se nærmere længere
omme i bladet og hold øje med opslag hos Den nye købmand.

Alt i alt er der altså masser af aktivitet her hos os, så det vil være en
fejltagelse at dømme landsbyerne for uddøde endnu.

Vera Mortensen, Lokalrådet
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Beboermøde

i Gyrstinge Præstegård
Torsdag den 22. marts kl. 19.30

afholder Lokalrådet det årlige Beboermøde
med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Redegørelse vedr. rådets arbejde og økonomi i det

forløbne år.
3. Oplæg vedr. fremtidigt arbejde og finansieringen af

dette.
4. Indkomne forslag og evt. diskussion.
5. Valg af formand
6. Valg af tre rådsmedlemmer.
7. Valg af to suppleanter.
8. Valg af to revisorer.
9. Eventuelt.

Alle, der bor fast i området, er velkomne. Forslag, der
ønskes på dagsordenen, skal være Lokalrådet i hænde senest
den 15. februar

Vi byder på en kop kaffe med brød.

Lokalrådet
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Gyrstinge Forsamlingshus skriver

Ordinær generalforsamling i foreningen Gyrstinge forsamlingshus
Tirsdag den 14. februar 2012 kl 19.30.

Mødelokalet i Landsbyhuset.
Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning.
4. Regnskab
5. Indkomne forslag se bilag 1
6. Valg af bestyrelse, hvis forslag ikke vedtages.
7. Eventuelt.

Bilag 1.
Bestyrelsen stiller forslag om at nedlægge foreningen Gyrstinge
forsamlingshus, fordi at forsamlingshuset er solgt, og foreningens formål
ikke længere kan efterkommes.

Hvis bestyrelsens forslag vedtages på generalforsamlingen den 14. februar
2012, indkaldes til:

Ekstraordinær generalforsamling i foreningen tirsdag den 28.
februar 2012 kl. 19.30 i mødelokalet i Landsbyhuset.

Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Vedtagelse af bestyrelsens forslag.
4. Vedtagelse af overførsel af restkapital til Landsbyhuset.
5. Eventuelt.

For at have stemmeret på begge generalforsamlinger skal andelsbrev
medbringes.

P.B.V.
Ole Olsen
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Byg og Bo skriver
Hvordan kommer vi videre?
I september har Byg og Bo kørt en annoncekampagne for at få solgt i alt
13 byggegrunde, der ligger i den nye Gyrstinge-udstykning øst for
Gyrstinge Bygade 82. Desværre måtte vi konstatere, at der ikke lige i
øjeblikket er den store interesse for nybyggeri, idet vi kun fik ganske få
henvendelser – og det selv om der er tale om nogle meget attraktive grunde.
Også andre – herunder kommunen – mærker den manglende interesse for
nybyggeriet, så det er ikke blot i Gyrstinge, der er afsætningsproblemer.
Faldende huspriser, nye regler om moms på byggegrunde og finansieringen
er nogle af de problemer, man er oppe imod i byggebranchen.
Byg og Bo afholder generalforsamling den 17. april 2012, og her vil
bestyrelsen lægge op til en diskussion om, hvordan vi kommer videre
med salgsarbejdet. Så har du en god ide, vil vi meget gerne høre om den.
På generalforsamlingen skal vi også vedtage nye vedtægter, der er
nødvendige af hensyn til ny lovgivning.

*****
Byg & Bo i Gyrstinge & Ørslevvester

afholder generalforsamling
tirsdag den 17. april 2012 kl. 19.30

i Gyrstinge Præstegård
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.
6. Valg af 3 (i lige år) bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Medlemmer, som ønsker regnskabet tilsendt, bedes sende en e-mail til
BYGogBO@Gyrstinge.dk.      P.b.v. Ole Olsen
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 Kildeskolen skriver
Lidt fra indskolingen
I perioden fra efterårsferien og frem til jul, har vi i indskolingen haft nogle
dejlige oplevelser i lokalområdet.

I midten af november var hele flokken på Krogagergård. Det er sjovt for
børnene at være  i nærkontakt med dyrene. En af gederne forelskede sig
lidt i os og fulgte med rundt til stor fornøjelse for alle.

I slutningen af november var vi så i Lille Bøgeskov for at fælde juletræet,
som har stået foran skolen og lyst op i vintermørket. Som altid havde vi en
hyggelig tur sammen med Kirsten og Bjarne fra Krogagergård.
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Kildeskolen skriver - fortsat
Som et nyt indslag lavede vi lidt underholdning til tirsdagsklubbens
julefrokost. Vi glædede os rigtigt meget til at overraske gæsterne, som
ikke vidste, at vi kom. Børnene var spændte, vi nærmest listede os ind i
Præstegården, og så var det tid. Det blev en varm og rar oplevelse for børn
og også for os voksne. At se „vores“ børn gå entusiastisk til opgaven var
bare skønt. Og så fik vi endda clementiner som tak for indsatsen.

Så har vi genoptaget en gammel hyggelig juletradition.
Sidste skoledag før juleferien drog vi til Ruhedal for at sætte risengrød til
nissen. Vi kravlede op på høloftet, hvor der var gjort rigtig fint til os, så vi
kunne sidde godt. Der blev læst en julehistorie, sunget og sat grød og øl til
nissen. Inden vi vendte næsen hjemad, var vi lige et smut inde i julestuen.

Tak til alle jer som på forskellig vis har været
med til at give børnene nogle gode oplevelser.

M.V.H.
Indskolingsteamet
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   Tirsdagsklubben skriver
Tirsdagsklubben, som i år har solgt 62 medlemskort, har haft en spændende
og velbesøgt sæson. Det er dejligt, at der er nye pensionister og efterlønnere,
som har lyst at være med.

Arbejdsgruppen prøver at finde emner til foredrag m.m., som henvender
sig til medlemmer i alle aldre. Gennemsnitligt er der 35 personer til
specialarrangementerne, mens der til kortspil er ca.12 pr.gang. Til udflugter,
julefester og sæsonafslutning runder vi som regel 50 deltagere.

I skrivende stund er det statusmødet med efterfølgende banko, der er
planlagt. Her ses tilbage på sæsonen og nye ideer og ønsker kommer frem.
Desuden er der valg til arbejdsgruppen, som består af syv personer.
Foredraget med Susanne Andersen, øjensygeplejerske, blev udsat og er
nu tirsdag den 13. marts.
Den 27. marts er der afslutning på sæsonen, og igen er det lykkedes at få
Jens og Henrik til at stå for det musikalske.

Hold øje med Tirsdagsklubbens arrangementer i Lokalbladet eller kom
hen i Gyrstinge Præstegård kl. 14-17 og få det nye program, som vil blive
planlagt og klar til omdeling snarest efter statusmødet den 24. januar.
Hvis ikke andet er oplyst, er der kortspil, hvor alle som har lyst er velkomne
til at deltage.

På gensyn i Tirsdagsklubben til alle med lyst til nogle hyggelige timer i
godt selskab.

Venlig hilsen
Hilde.
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Bringstrup d. 29. april 2012  

kl. 10.00 

 

Mathias Hougaard Andersen 

Anna Gardar 

Lucas Bang Hougaard 

Louise Briones Jensen 

David Just Højgaard Jensen 

Lærke Johnsen 

Maja Lise Pyndt Jonsén 

Annemette Lindberg Friis Jonsson 

Magnus Moeslund Larsen 

Frederik Christian Mundt 

Jacob Staal 

Zina Liana Street Therkildsen 

Gyrstinge d. 13. maj 2012  

kl. 10.00 

 

Jasmin Katharina Daugaard 

Theis Johannessen 

Kristine Maria Klok Jørgensen 

Jacob Thaudahl Ravn Nielsen 

Nicolas Pedersen 

Julie Illemann Sanggaard 

Eva Bianchy Lindahl Schjøtt 

Konfirmationer 2013 

Bringstrup søndag d. 28. april 2013 

Sigersted søndag d. 5. maj 2013 

Gyrstinge søndag d. 12. maj 2013 
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I foråret 2012 er der babysalme-

sang i Gyrstinge Kirke. Det vil 
være et forløb på 8 gange, hvor vi 

synger, danser og leger med bør-

nene.  

Hvis du som mor eller far føler, at 
du ikke kan synge eller ikke ken-
der en eneste salme, skal det ikke 

afholde dig fra at melde dig.  

Babysalmesang handler om sam-

vær, ro og nærvær mellem dig og 
dit barn, ikke om at synge rent og 
flot. Babysalmesang er selvfølge-

lig også en god mulighed for at 
møde andre nybagte forældre i dit 

sogn.  

Vi er i kirken, hvor vi synger sal-

mer, sange og fagtesange, som du 
også kan bruge derhjemme. Det er 

gratis at deltage, men der skal væ-
re mindst seks tilmeldte for at hol-

det oprettes.  

Tilmelding sendes til kirkens orga-

nist Lis Nielsen på mail:  

lis@lis-nielsen.dk eller som sms 

på tlf.: 61747057 senest 1. april.  

Ved tilmelding husk da at opgive: 

Navn på dig selv og dit barn, bar-
nets alder og dit mobilnummer. 

Tilbudet gælder for forældre med 

små børn til og med 12 måneder. 

Program 

Fredag d. 13. april - fredag d. 20. 
april   fredag 27. april   fredag 

11. maj  fredag  25. maj  fredag  
1. juni  fredag 8. juni   fredag 

15. juni.      

Alle de nævnte fredage er mødeti-

den 10.00-10.45 i Gyrstinge kirke. 

Lis Nielsen 
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Rejseledere: 
Sognepræst Søren Legarth 

Sognepræst Lisbeth Lundbech 
Sognepræst Majbritt Breinholt 

Christensen 

I samarbejde med Felix Rejser 
arrangerer Bringstrup-Sigersted-

Gyrstinge og Benløse sogne en 
spændende og indholdsrig busrejse 

 

Oplev borgen Wartburg i Eisenach, 
besøg Augustinerklosteret og dom-

kirken i Erfurt og Luthers føde- og 

dødsby Eisleben.  

Bo i Lutherbyen Wittenberg med 
besøg i bl.a. Lutherhaus, Cranach-
huset samt kirken, hvor Luthers 

teser blev offentliggjort.  

Endvidere besøg i byen Torgau. 

Det sachsisk-thüringske område af 
Tyskland er altid et besøg værd; en 

vidunderlig natur, der ikke mindst 
tager sig smukt ud om foråret. Her 
findes også reformationsbevægel-

sens hjemstavn.  

Murens fald og Tysklands genfore-

ning har betydet en forbedring  
ikke blot af hoteller, men også af 

seværdige museer og bygninger. 

Programmet ligger fremme i vore 
kirker. Det kan også rekvireres ved 

at ringe til sognepræst Lisbeth 
Lundbech, tlf. 57 61 30 10, Søren 

Legarth, tlf. 57 61 06 60 eller sog-
nepræst Majbritt Breinholt  Chri-

stensen, tlf. 57 61 86 89 

Tilmelding senest d. 2. april 

 

Sognepræst Søren Legarth, Præste-
vejen 26, 4100 Ringsted, tlf. 57 61 

06 60, mail: svl@km.dk eller  

Lisbeth Lundbech, Egerupvej 11, 
4100 Ringsted, Tlf. 57 61 30 10, 

mail: llu@km.dk eller  

Majbritt Breinholt Christensen, 
Benløse By 42, 4100 Ringsted, 

Tlf. 57 61 86 89, mail: 

mbch@km.dk 

Pris fra min. 25 

deltagere: kr. 4995 
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Prisen inkluderer  

Rejseledelse 

Indkvartering på dobbeltværel-
se med bad/toilet i 4 nætter på 
gode hoteller (enkeltværelse 

tillæg 600 kr.) 

Halvpension fra aftensmad 1. 

dag til morgenmad 5. dag 

Alle udflugter og entreer som 

beskrevet i programmet 

4-stjernet bus med toilet og air-

condition 

Bidrag til lovpligtig garantifond 

Færgeoverfart Rødby/

Puttgarden tur/retur 

Dansk moms og tysk vejafgift 

Lisbeth Lundbech 

 

Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge 

menighedsråd inviterer alle pensi-
onister og efterlønnere i de tre 

sogne til dette års ældreudflugt 

tirsdag d. 8. maj. 

Der vil være afhentning/opsamling 

med bus på følgende steder: 

Gyrstinge ved købmanden kl. 10.00 

Bringstrup kirke kl. 10.15 

Sigersted kirke kl. 10.30 

Herefter går turen mod det syd-

vestsjællandske, hvor bussen stop-
per ved Ørslev Kirke ca. 8 km syd-

øst for Skælskør. Kirken er kendt 
for sine kalkmalerier fra ca. 1325 

herunder den kendte dansefrise. 

Efter frokosten går turen til Hol-
steinborg gods, hvor resten af ef-

termiddagen tilbringes. 

Holsteinborg gods er bl.a. berømt 

for digteren H.C. Andersens be-
søg. H.C. Andersen var en hyppig 

gæst på Holsteinborg gods, og det 

blev til mange besøg på Holstein-
borg af forskellig varighed fra få 

timer til flere uger.  

Hans første besøg var i 1856 efter 
mange invitationer fra Grev Lud-

vig Holstein og grevinde Mimi 
Holstein. På godset eller herregår-

den fandt han stor hjertelighed, og 
blev altid meget venligt modtaget 
og desuden fandt han stor inspira-

tion til sine historier og eventyr.  

Udover dette er Holsteinborg 
kendt for, at det var der, hvor Dan-

Hovedbygningen 



15Bøgebladet februar 2012

marks første juletræ blev tændt i 

1808, og i 1810 blev Danmarks 
første sparekasse etableret under 

navnet Holsteinborg Sparrekasse. 

Efter en forhåbentlig begivenheds-

rig eftermiddag forventes: 

Kl. 15.30: Afgang med bus fra 

Holsteinborg Gods 

Kl. 17.00: Hjemkomst 

Alle tider er cirka-tider og der ta-
ges forbehold for eventuelle æn-

dringer.  

Pris for deltagelse i arrangementet, 

der omfatter bus frem og tilbage til 

og fra Ørslev kirke og besøg på 

Holsteinborg gods samt frokost/

middag, og kaffe er: 

1 0  kr. pr. deltager ekskl. drik

kevarer.  

Tilmelding til turen skal foretages 

til  

Ingrid Sørensen telefon 57613793, 

eller  

Else Hansen telefon 57845212 / 

25889818 

Sidste tilmeldingsfrist: Senest d. 1. 

maj 2012  

Palle Ravn 

 

Den 5. april vil der være pastorats-

gudstjeneste i Bringstrup kl. 19.30. 

Skærtorsdag danner optakten til 

påskens dramatiske begivenheder, 
som endte med korsfæstelse og 
død, men også opstandelse af døde. 

Skærtorsdag aften indstiftede Jesu 

nadveren og vaskede disciplenes 

fødder. Vi vil naturligvis gå til al-

ters sammen. 

Bagefter vil aktivitetsudvalget stå 

for en mindre servering. 

Lisbeth Lundbech 

En moderne gengivelse af Leonardo da Vincis maleri 
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Alterbordsforsiden hænger i dag i 

Nationalmuseets faste middelal-
dersamling  godt beskyttet mod 

lys o. lign.  

Jeg har en CD med billedet, - taget 
af Nationalmuseet selv (der er co-

pyright!) og jeg vil prædike over 
dette billede d. 25. marts i Gyrstin-
ge kirke kl. 10.30, da den 25. 

marts rent kirkeligt er Mariæ Be-

budelsesdag.  

Det er derfor oplagt, at prædike 
over netop denne alterbordsfor-
side. Jeg synes, det er spændende 

at kunne vise den i stort format i 
den kirke, hvor den hører til og så 

oven i købet på dens næsten rigti-

ge plads. 

Desuden vil jeg vise 3 andre af 
Gyrstinge Kirkes klenodier på 

lærred  også næsten, hvor de har 
hængt: Det gamle korbuekrucifiks 

fra 1250-1275 med Jomfru Maria 
fra 1500-tallet og Johannes, også 
fra 1500 tallet. Disse 3 træskærer-

arbejder befinder sig i dag på 
Vestsjællands Kunstmuseum un-

der beskyttede forhold. 

Der vil sandsynligvis være en 
mindre servering efter denne sær-

lige gudstjeneste. 
Lisbeth Lundbech 

Gyrstinge kirkes største klenodie er borte: alterbordsforsiden fra ca. 1525, 

som viser Mariæ bebudelse med englen Gabriel og en enhjørring. 

Foto: Grethe Larsen 
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Vi starter med en fastelavnsguds-

tjeneste i Gyrstinge Kirke kl. 

10.30.  

Børn og voksne er velkomne til at 
møde udklædte. Minikonfirman-

derne vil medvirke ved denne 

gudstjeneste på forskellig vis, og vi 

glæder os til at se deres indslag.  

Desuden vil der være dåb. Det bli-

ver helt sikkert en rigtig god guds-
tjeneste, hvor vi glæder os til at se 

mange børn og deres familier. 

Bagefter går vi over i Præstegår-
den, hvor vi slår katten af tønden. 

Der skal naturligvis også kåres en 

kattekonge og en kattedronning.  

Lokalrådet står for tøndeslagnin-

gen i præstegården. 

Lisbeth Lundbech 

 

Søndag den 4. marts kl. 14:00 opfører Pia Rosenbaum monologen 

 

Oscar er 10 år, ramt af kræft og tilbringer sin 

sidste tid på hospitalet. Her møder han tante Ro-
sa, som han fører lange samtaler med om livet, 

døden og troen på Gud. Trods det alvorlige em-

ne, er forestillingen meget livsbekræftende.  

Arrangementet er i samarbejde med Bringstrup-

Sigersted menighedsråd, og forestillingen hen-
vender sig til alle aldersgrupper fra konfirmati-

onsalderen og op. 

Forestillingen vil være en god mulighed for for-
ældre med teenagebørn til at få en fælles teateroplevelse og komme tæt på 

en anerkendt skuespiller i Gyrstinge kirke. - Der er gratis adgang, og fore-

stillingen varer ca. 1½ time. 

Gyrstinge menighedsråd håber på, at pastoratets beboere vil fylde kirken 

den 4. marts og dermed få en uforglemmelig teateroplevelse. 

Grethe Larsen 
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- -  

 

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 

 

Tlf. 57649630 

Træffes bedst tirsdag og onsdag aften. 

  

Kirkedelen er redigeret af Gyrstinge me-

nighedsråd. Evt. idéer eller spørgsmål skal 

derfor rettes til menighedsrådet.  
 

Layout: Grethe Larsen 

Formand: Jan Karsberg 

Næstformand: Else Hansen 

Kirkeværge: Kurt Jensen 

Kasserer: Kurt Jensen 

Sekretær: Grethe Larsen 

Februar  

05. februar  Septuagesima:  Bringstrup 10.30  
12. februar  Seksagesima: Sigersted 9 (Ulla Toft) 

19. februar  Fastelavn: Bringstrup 9  Gyrstinge 10.30 fam. gudstj. 

26. februar  1.s. i fasten: Gyrstinge 9  Sigersted 10.30 

 

Marts 

04. marts  2.s.i fasten: Sigersted 9  Bringstrup 10.30 

11. marts  3.s.i fasten: Gyrstinge 9  Sigersted 10.30 

18. marts  Midfaste: Bringstrup 9 (Ulla Toft) 

25. marts   Gyrstinge 10.30 

  

April 

01.april   Sigersted 9  Bringstrup 10.30 

05. april   Bringstrup 19.30 (pastoratsgudstjeneste) 

06. april  Langfredag: Gyrstinge 9  Sigersted 10.30 

08. april   Bringstrup 9  Gyrstinge 10.30 

09. april   Sigersted 10.30 

 

Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er angivet. 

OBS! Der tages forbehold for ændringer 
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Landsbyhuset skriver
Savner du en eller anden aktivitet i Landsbyhuset, så sig til. Hvis du ikke
selv vil stå for den, kan vi nok i fællesskab finde en person, der vil være
ansvarlig, og så er det jo bare om at få det i gang.
- Brugergruppemøde: Alle der er ansvarlige for aktiviteter i huset bedes
komme til møde onsdag den 14. marts kl. 18.00 i salen. Vandrer-
hjemsgruppen har lovet at sørge for, at vi får noget at spise. Kaffen gemmer
vi til senere på aftenen, hvor der er

ÅRSMØDE

onsdag den 14. marts kl. 20.00.
Her bliver der mulighed for at diskutere alt om huset, at komme med forslag
til forbedringer, at gøre opmærksom på det der ikke fungerer, at høre om
økonomien m.m. Alle er velkomne.

- Adgang til huset: Jeg minder om, at der er ÅBENT TIL GUL GANG,
NÅR DER ER FASTE AKTIVITETER I HALLEN. Da det ikke er
alle, der når frem til deres kl.-20-aktivitet til tiden, har vi nu forlænget
åbningstiden til kl. 20.30. Hovedindgangen vil normalt være låst, da den
ikke kan fjernstyres, og der er jo ikke nogen halinspektør til at låse om
aftenen. Husk at opdatere (blåt blink) din brik på en af de udvendige låse,
hvis du ikke har gjort det for nylig.
- Dræning af boldbanen og i skel til naboerne: Arbejdet har ikke kunnet
afsluttes endnu, men det vil ske, så snart det kan lade sig gøre. Der vil
også blive drænet nord for huset.
- 1-års-gennemgang: De fleste mangler er ved at være udbedret. Arbejdet
med kloakken skulle kunne afsluttes i uge 5. Derefter håber vi på, at alt er
OK, så kommunen kan overtage den.
- Udendørs belysning: Vi har ikke penge til at færdiggøre belysningen
ved stien, men vi vil montere et par lamper, så man kan orientere sig, når
man skal til og fra huset om aftenen.
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Landsbyhuset skriver - fortsat
- Plan for udeareal: I løbet af foråret skal vi have gjort en hel del ved
udearealerne. Ud over tilsåning af boldbanen skal vi have opført to sheltere,
anlagt beach-volley- og petanque-bane, ryddet op omkring gadekæret m.m.
I den forbindelse mødes vi med teknisk forvaltning fredag d. 24. februar
ved Landsbyhuset. Sammen med Brunella arbejder vi på at have et forslag
til plan inden.
- Nyt depot: Takket være en stor frivillig indsats er der nu ved at være et
færdigt depot på tilskuerbalkonen. Den skal først og fremmest bruges af
GIF, men også skolen skal have depotplads.
- Rengøring: Husk at hvis I er utilfredse med rengøringen, skal I ikke
skælde Claus ud, men henvende jer til bestyrelsen, der er ansvarlige for
niveauet.

Til sidst en kæmpe TAK til alle, der yder en indsats for Landsbyhuset,
hvad enten det handler om håndværk, jordarbejde, madlavning, snerydning,
trænerarbejde eller initiativ til nye aktiviteter. Jeg ville gerne nævne navne,
men jeg er simpelt hen bange for at glemme nogen, fordi der er så mange,
der er aktive. Jeg håber, at alle - lige som jeg - føler, at de får meget igen i
form af højt aktivitetsniveau og mange tilbud i lokalsamfundet. Du er altid
velkommen til at komme med kommentarer eller spørge, hvis du har lyst.

Venlig hilsen Jens Andersen.
*****

Nu kan du også følge med i Gyrstinge Idrætsforenings aktiviteter via sociale
medier.
Vi har en gruppe på Facebook - Gyrstinge Idrætsforening. Søg os under
grupper/groups og meld dig ind.
Når du har meldt dig ind, så inviter gerne dine venner, og vær med til at
sprede nyheder om gode og sjove arrangementer og tiltag i
idrætsforeningen. Vi melder løbende ud om aktiviteter og nyheder.
Vi ses på Facebook.

Kitt Spangbjerg,
GIF
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 GIF skriver
Ny bestyrelse
Vi har afholdt idrætsforeningens årlige generalforsamling den 18. januar
2012. Og den nye bestyrelse ser sådanne ud pt.

Formand Jeanette Baag
Næstformand Kitt Spangbjerg
Kasserer Henrik Eck
Bestyrelsesmedlem Thomas Frederiksen
Bestyrelsesmedlem Karina Nielsen

Det betyder, at vi fortsat mangler bestyrelsesmedlemmer samt 2
suppleanter. Så kontakt bestyrelsen, hvis I gerne vil hjælpe til i bestyrelsen
– der er brug for jeres hjælp !
Og vi ser også gerne, at der er nogle borgere i Gyrstinge og omegn, som
melder sig til at være hjælpere ved vores arrangementer. Henvendelse via
gif@gyrstinge.dk
Arrangementer.
GIF holder Idræts- og sodavandsdiskotek fredag den 10. februar 2012 for
børn i 3.-7. klasse i Landsbyhuset.
Tilmelding og betaling foregår hos Den Nye Købmand. Sidste frist for
tilmelding er 5. februar 2012.
Gymnastikken:
Så er det igen tid til den årlige gymnastikopvisning, hvor vores dygtige
gymnaster og instruktører glæder sig til at vise, hvad de har arbejdet på i
denne sæson. Vi glæder os til at se gymnaster, søskende, andre børn,
forældre, bedsteforældre m.m. til den festlige begivenhed. Igen i år byder
vi velkommen i Landsbyhuset, lørdag den 24. marts kl. 11.00. Dørene
åbnes kl. 10.15. Entre voksne: kr. 20, børn kr. 10
Gymnastikweekend
Lørdag den 3. marts afholder De Seje Springere gymnastikweekend, hvor
vi skal træne en masse gymnastik, have det sjovt og hygge med spisning,
film og overnatning. Vi starter lørdag kl. 14.00 og slutter søndag kl. 9.30.
Det koster kr. 125,- at deltage. Arrangementet afholdes med minimum 15
deltagere.                                                                                             GIF
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Den Nye Købmand skriver

Først vil jeg sige rigtig godt nytår og tusind tak for det gamle. Det er
fantastisk at være en del af en by og omegn der er så levende.

Der er ikke kommet svar fra Revisoren endnu mht til min årsopgørelse, så
det må jeg fortælle jer om i næste Bøgeblad.

Lørdag den 28. januar blev der afholdt Bankospil for første gang i vores
dejlige Landsbyhus.

Det var hårdt og der var rigtig meget der skulle planlægges, men med
hjælp fra dejlige mennesker blev det en succes. Der kom ca. 80
bankospillere som ikke kun var fra Gyrstinge, men også andre byer.

Tusind tak til alle jer som var mødt
op jeg håber, at I har nydt det, for
vi (Landsbyhuset og Den nye
købmand) håber at lave nogle
flere bankospil.

Som nyhed sælges der Bison
spegepølser fra Peberdalsgaard.
Der vil senere komme til at ligge
fars, bøffer/stege i fryseren. Når det

hele er på plads så vil Den Nye købmand være den eneste købmandsbutik
på Sjælland, der sælger Bison kød.

Den 31. marts vil der igen i år være udplantningsmarked, nærmere info
findes i butikken.

Malene
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 Beboerne skriver
Lørdag den 28.1.2012 var 6 friske piger fra udskolingen på Kildeskolen
på jagt efter titlen som Ringsteds bedste 6. klasse i indefodbold.
Der blev gået til stålet fra første fløjt og via 3 sikre sejre i indledende
runde var man klar til slutspil. Det blev meget tæt i den første kamp, hvor
modstanderne blev besejret knebent 2-1. Den sidste kamp var en ren
formalitet for de formstærke Gyrstinge piger, hvorefter de kunne kalde
sig årets mestre for 6. klasses piger.
Det var en fornøjelse for de fremmødte at overvære pigernes gode
sammenspil og kampgejst, sikkert ledet af Brian fra sidelinjen. En rigtig
god dag for fodbolden og Kildeskolen.

Inge Krag-Andersen
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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
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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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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 Jan Karsberg,
Høtoften 13, Ringsted
5785 6560,

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
Februar

Bøgebladet udkommer
02. Nørkledamerne, Præstegården, kl. 14.00-17.00, hveranden torsdag
03. Madbix, Landsbyhuset, arr. Lokalrådet, kl. 18.00
05. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
07. Tirs.klub.:

Bogbussen, Den Nye Købmand, kl. 15.30-16.00, hver tirsdag
10. Sports- og sodavandsdiskotek, Landsbyhuset, arr. GIF, kl.17.00-21.00
14. Tirs.klub.:

Generalforsamling, Gyrstinge forsamlingshus, Landsbyhsuet, kl. 19.30
19. Familiegudstjeneste, Gyrstinge kirke, kl. 10.30

Tøndeslagning i præstegården, arr. Lokalrådet, ca. kl. 11.30
21. Tirs.klub.:
28. Tirs.klub.:

Et besøg hos Amish folket i USA, Benløse gl. skole, kl. 19.30
Ekstraord. gen.forsamling, Gyrstinge forsamlingshus, Landsbyhuset,
kl. 19.30

Marts
02. Madbix, Landsbyhuset, arr. Lokalrådet, kl. 18.00
04. „Oscar og den lyserøde dame“, Gyrstinge kirke, kl. 14.00
06. Tirs.klub.:
13. Tirs.klub.: Foredrag med Susanne Andersen, øjensygeplejerske
14. Brugergruppemøde, Landsbyhuset, kl. 18.00

Årsmøde, Landsbyhuset, kl. 20.00
20. Tirs.klub.: Kortspil
22. Beboermøde, Lokalrådets årsmøde, Gyrstinge præstegård, kl. 19.30
24. Gymnastikopvisning, Landsbyhuset, arr. GIF, kl. 11.00
26. Deadline Bøgebladet
27. Tirs.klub.: Sæsonafslutning med Jens og Henrik
31. Udplantningsmarked, Den Nye Købmand

April
Bøgebladet udkommer

13. Babysalmesang starter, Gyrstinge kirke, kl. 10.00
17. Generalforsamling i Byg og Bo, Gyrstinge præstegård, kl. 19.30

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


