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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
Grethe Madsen, Gyrstinge Skovhuse 31 57 84 50 25
Bodil Krag-Andersen, Gyrstinge Bygade 55 57 84 53 80
Mette Eck, Blødebjergvej 2 61 68 91 84
Gert Schnack Sørensen, Gyrstingevej 88 57 84 53 13
Bjarne Krog, Ørnekildevej 22, Fjen.

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: 410. Se tidligere numre på www.gyrstinge.dk
Ved manglende levering - kontakt redaktionen (red.).
Næste blad udkommer august 2012 - deadline uge 30
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Lokalrådet skriver
Som landsbysamfund er Gyrstinge-Ørslevvester særdeles aktivt. Når vi
ser på, hvor mange der deltager i de mange forskelligartede aktiviteter, vi
kan byde på, er det tydeligt, at der bakkes op om disse. F.eks. har tre
beboere brugt ca. tre weekender til at beskære buskadset omkring gade-
kæret i Gyrstinge, så det kommer til at fremtræde meget mere åbent og
attraktivt. Da jeg selv flyttede hertil, bemærkede jeg slet ikke gadekæret
det første år og derefter var det kun fordi, jeg blev gjort opmærksom på
det, at jeg faktisk fandt ud af, at vi har et gadekær. Nu fremstår det langt
mere åbent og velplejet, men der mangler dog stadig noget arbejde, som
vi håber på, at kommunen vil påtage sig, da det kræver en del maskinel,
som vi ikke umiddelbart har adgang til. Vi vil dog gerne fra Lokalrådets
side takke de frivillige, som har udført det hårde arbejde.
For over et halvt år siden rettede Lokalrådet henvendelse til Teknisk For-
valtning for evt. at få gjort noget ved hastigheden i Ørslevvesters sydlige
ende. Her køres alt for hurtigt ind i byen. Problemet blev selvsagt ikke
mindre, da Ørslevvestervej blev spærret og alle pludselig var nødt til at
køre ad Egerupvej. Efter adskillige rykkere har kommunen nu foranstaltet
en hastighedsmåling lige ved bygrænsen ligesom man havde gjort for knapt
et år siden. Her var resultatet, at ca. 60% af alle bilister kører for hurtigt og
vi afventer med spænding resultatet af den igangværende måling. Deref-
ter vil vi (igen) forsøge at få lov til at lave en eller anden form for hastigheds-
dæmpende foranstaltning, så også beboerne i Ørslevvester kan føle sig
nogenlunde sikre.
Tirsdag den 15. maj fik nogle af områdets beboer indblik i det arbejde,
Nationalmuseet og Realdania i samarbejde er i gang med i den gamle
handelsstation Serampore i Indien, da Simon Rastén holdt et spændende
foredrag om sine egne oplevelser i forbindelse med restaureringen af de
gamle danske administrationsbygninger. Det var så spændende, at vi helt
glemte at holde pause, men vi fik da sluttet af med kaffe og kage. Simon
Rastén planlægger i øjeblikket endnu en tur til Indien og vi kan da håbe, at
han får lyst til endnu en gang at komme forbi og fortælle om arbejdet.
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Lokalrådet skriver - fortsat
Siden sidste Bøgeblad er vi igen blevet fuldtallige i Lokalrådet, idet Bjarne
Krog har indvilliget i at blive suppleant. Det er vi glade for, da vi, som det
er nævnt mange gange før, har brug for alle de hænder, vi kan få fat i. Det
kommer også til at gælde den forestående Sankt Hans-fest. Det er
selvfølgelig den 23. juni og i år er planen, at vi lægger ud med diverse
aktiviteter fra kl. 16. Her mangler vi stadig nogle igangsættere til nogle af
de gamle lege som sækkevæddeløb, tovtrækning osv. Det er vores håb, at
rigtig mange vil finde vej til Præstegårdshaven, da det plejer at være en
rigtig god og hyggelig aften. Guldsmedemester Helle Jørvad vil komme
og holde båltalen. Mange kender hende sikkert som kunstneren bag de
mange messingarbejder i Gyrstinge Kirke, men hun har også lavet
udsmykning til mange andre historiske bygninger. Der vil være
underholdning for børn og barnlige sjæle efter middagen og aftenen vil
som sædvanlig blive afsluttet med en lille musikalsk andagt i kirken. I år
har Mikala Kisselhegn indvilliget i at spille tre stykker musik som
afslutning på en forhåbentlig skøn aften. Mikala spiller til daglig violin i
Det kongelige Kapel. Hun blev for nogle år siden udnævnt som en af flere
ambassadører for Ringsted kommune med henblik på at promovere
kommunen ude omkring i verden. Ambassadørideen er nok mere eller
mindre gået i glemmebogen, men vi er i hvert fald glade for, at vi får
mulighed for at høre Mikala Kisselhegn spille i kirken.

Jeg vil endnu en gang benytte lejligheden til at opfordre alle, der her gode
ideer og lyst til at være med til noget sjovt, til at komme ud af busken. Vi
kan altid bruge folk, uanset hvor stor eller lille opgaven er. Og så vil vi
ønske alle i området en rigtig god sommer.

Vera Mortensen
Lokalrådet
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Sankt Hans Fest
i Præstegårdshaven i Gyrstinge

Program: 16.00 Haven åbnes. Underholdning og
lege.

18.30 Maden er klar
20.00 Underholdning for børnene
20.45 Bålet tændes og vi synger en sang
21.00 Båltale
21.30 Aftenandagt i kirken
22.00 Aftenen slutter

Prisen er 70 kr. for voksenmenu og 30 kr. for børne-
menu.
Øl, vand og vin kan købes.
Tirsdagsklubben sælger kaffe og kage.
Alle er velkomne, også hvis man spiser hjemmefra eller
selv medbringer mad.

Arrangør: Lokalrådet – Idrætsforeningen – Spejderne –
Tirsdagsklubben – Menighedsrådet
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Hjertestarteren
er nu opsat på sin faste plads:

Udendørs ved
den grønne hovedindgang

til Landsbyhuset
(altså på den modsatte side af gadekæret).

Hjertestarteren er til rådighed for alle i lokalsamfundet
- selv om vi helst ser, at ingen får brug for den.

Venlig hilsen
bestyrelsen for Landsbyhuset.

Landsbyhuset efterlyser!

Kunne du tænke dig
at stå for kunstudstillinger i festsalen?

Henvend dig meget gerne til bestyrelsen

Skal vi mødes og se

EM i fodbold?
Er du den der sørger for teknikken

- eller de røde pølser, eller….

Henvendelse til bestyrelsen.
Venlig hilsen Jens Andersen.
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Aktivitetsniveauet i Landsbyhuset er konstant stigende. Vi har navnlig
mærket stor interesse for at bruge festlokalet og vandrerhjemmet. Her er
en kort opdatering, også vedrørende problemer og nye tiltag, vi arbejder
med i bestyrelsen. Savner du nogle informationer, er du velkommen til at
henvende dig til bestyrelsen.
- Hjertestarter: Hjertestarteren har nu fået sin faste plads i et udendørs,
opvarmet skab ved den grønne hovedindgang. Vi syntes, den skulle være
til rådighed for alle i lokalsamfundet døgnet rundt, så vi valgte at leve
med risikoen for tyveri.
- Interesserer du dig for kunst? Karin Larsen har desværre af personlige
grunde valgt at stoppe arbejdet med at sørge for skiftende udstillinger i
festsalen. Kunne du tænke dig at overtage jobbet? Tak til Karin for mange
gode udstillinger gennem to år.
- Bortkørsel af skrald: På grund af det meget store antal fester i foråret,
viste det sig, at vores affaldsordning ikke slog til. For fremtiden vil vi
sørge for ekstra tømninger i „konfirmations-månederne“.
- Sponsorskilte: Det første sponsorskilt vil snart blive ophængt i hallen.
Hvis du ønsker at få opsat et skilt, er det nemmest, du henvender dig til
o.hylleborg@mail.dk eller henrikross@ofir.dk.
- Adgang til huset: Husk i det daglige at bruge indgangene over mod
skolen.
- Klargøring af boldbanen: Drænarbejdet er afsluttet og der er sået græs
på boldbanen. Hvor ser det godt ud!
- Kloakken: Arbejdet med reparation af kloakken er nu - endelig - afsluttet,
og entreprenøren har - endelig - sendt resultatet af den nye TV-inspektion
til Ringsted Forsyning. Vi venter nu spændt på, om de er tilfredse og vil
købe kloakken af os.
- Plan for udeareal: Som det meget tydeligt kan ses, har et hold frivillige
nu tyndet meget kraftigt ud i bevoksningen rundt om gadekæret. Der skal
muligvis ryddes en smule mere, og så vil kommunen køre affaldet væk.
Så snart der er tid, vil gadekæret også blive oprenset. Det er allerede meget
synligt, at det har pyntet gevaldigt.

 Landsbyhuset skriver
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Landsbyhuset skriver - fortsat
- To sheltere på vej: Som nogle sikkert kan huske, har vi fra Friluftsrådet
fået penge til to sheltere. Dem arbejder vi på at få sat op inden
sommerferien. Vi fik også et tilskud til opstilling af en overdækket bålplads,
men den kommer vi til at vente med til efter sommerferien.
- Nyt depot: Arbejdet med depotet på tilskuerbalkonen skrider fremad og
vil blive afsluttet, så snart nogen har tid. Det kan allerede mærkes, at det
hjælper meget på mulighederne for at holde orden på alt udstyret.
- Vej til Landsbyhuset: Mødet med teknisk forvaltning bragte ikke
afgørende nyt om en permanent vej til huset fra Bondebjergvej. Foreløbig
må vi afvente udfaldet af sagen om ekspropriation af den gamle Hedemose-
vej og jorden til den nye boldbane
- Skiltning til Landsbyhuset: Vi arbejder stadig på permanent skiltning
til huset, så også udenbys gæster kan finde det. Foreløbig har vi brugt
meget tid på at finde ud af, at vi ikke kan få opsat det kendte
vandrerhjemsskilt, så nu arbejder vi på en anden løsning.
- Legebalkon, nu uden legetøj: Vi har tidligere efterlyst ideer til, hvordan
rummet kunne organiseres, samt en person, der ville være ansvarlig for
det. Der er ikke nogen, der har henvendt sig.

- HUSK Tour de Gyrstinge og fest lørdag den 1. september.

Venlig hilsen
Jens Andersen.
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Ringsted Private Skovbørnehave skriver
Vikingerne ved Gyrstinge sø

Hver morgen går alle børn og voksne fra Ringsted private skovbørnehave
ned ad „1000årsstien“.
Fra nutiden gennem middelalderen og de 1000 år tilbage til vikingetiden.
En spændende periode i danmarkshistorien, hvor de daglige fortællinger
om guderne giver stof til eftertanke og undren hos børnene.
En af fortællingerne handler om hvordan Loke forvandler sig til en
hestebremse. For at forhindre den bedste smed af alle i at færdiggøre
Mjølner (Thors hammer) bider hestebremsen til sidst smeden så hårdt, at
han et kort øjeblik må slippe blæsebælgen for at klaske hestebremsen. Det
er grunden til at Mjølner ender med et noget kortere skaft end ellers tiltænkt.

Netop denne fortælling vender tilbage i en helt konkret situation: den ældste
gruppe af børnene har nemlig selv tegnet, bygget en miniaturemodel - og
endelig selv bygget byens flotte indgangsportal. Der var mange forslag og
den endelige indgangsport er det kreative kompromis, hvor så mange ideer
som muligt er blevet tilgodeset.
I netop en af disse arbejdssituationer er Christoffer voldsomt irriteret over
fluer og myg, som sværmer rundt om hans svedige hoved…. han bider
tænder sammen og hvæser ud mellem tænderne „de skal ikke drille mig
de dumme myg, jeg bliver bare ved ligesom dværgen, der lavede Thors
hammer“.
Denne lille anekdote fra vikingernes verden fortæller om børnenes lyst til
at arbejde, udrette og lære. Det er deres landsby og de er stolte over den.

Væveriet står for den personlige udsmykning af dragter. Pigerne slentre,
som det kaldes, smukke kantebånd og bælter til drengenes kofter. Som det
var skik og brug var der en præcis arbejdsfordeling mellem dreng og
piger…..  vi kan dog helt uofficielt løfte sløret for at drengene også er
temmelig dygtige til dette arbejde.
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   Ringsted Private Skovbørnehave skriver
Gennem håndværk, fortællinger og daglige ritualer fornemmer vi hos
børnene en forståelse for vikingernes historie, livsopfattelse af sig selv og
den natur de levede af. Denne respekt for naturen smitter af på børnenes
daglige færden i skoven - og vil uden tvivl være dybt forankret i dem, som
det natursyn, de vil bære med sig op i gennem deres skoletid.

Vi hilser sommeren og alle de besøgende, som kikker forbi vores landsby,
velkommen og henstiller til at der udvises respekt for landsbyen og de
mange timers arbejder, der ligger til grund for dette projekt.

„Gothan daw“ som det siges på oldnordisk og rigtig god sommer.
                                                               Ringsted private skovbørnehave.
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Gyrstinge Kirke 
Juni - juli 2012 

Sct. Hans 

Familiegudstjeneste 

Ved familiegudstjenesten søndag 

d. 10. juni i Bringstrup kl. 10.30 
holder vi pinsegudstjeneste i øjen-

højde med børnene.  

Vi skal høre en fortælling om et 
tårn, hvordan det falder sammen, 
og vi skal se genopbygningen med 
”levende stene”. Minikonfirman-
derne fra Bringstrup-Sigersted del-
tager og medbringer sten. 

Da familiegudstjenesten udgør 
afslutningen på minikonfirmander-
nes undervisningsforløb, vil vi 
sædvanen tro salve minikonfir-
manderne med korsets tegn med 
en af østens kostelige salver.  

Gudstjenesten er tilrettelagt såle-
des, at enhver familie med fornø-
jelse vil kunne deltage. 

Lisbeth Lundbech 

I forbindelse med Sct. Hansarran-

gementet i Gyrstinge Præstegårds-
have vil der også være en aftenan-

dagt i Gyrstinge Kirke.  

Efter båltalen mødes vi i kirken ca. 
kl. 21.20, hvor vi vil synge et par 
dejlige salmer og bede fadervor 
sammen. Der vil også være et mu-
sikalsk indslag med Michala Kis-

selhegn og Dorthe Jensen (på or-
gel).  

Det nøjagtige tidspunkt vil blive 
bekendtgjort på selve aftenen, da 
det vil afhænge af de nærmere om-
stændigheder vedr. båltænding og 
båltale. 

Lisbeth Lundbech 
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Konfirmandsituationen i Gyrstinge 

Tirsdag d. 1. maj mødtes præster-

ne fra Benløse, Haraldsted – Al-
lindemagle og Bringstrup-

Sigersted-Gyrstinge med skolele-
delsen på den nye Benløse over-

bygningsskole.  

Et sådant møde var nødvendigt, da 
bl.a. vores 7. klasse på Kildesko-
len får Benløse Skole som over-
bygningsskole fra det nye skoleår, 
Vi mødtes for at drøfte konfir-
mandundervisningens muligheder 
og betingelser i det nye skoleår. 

Det bliver arrangeret således, at al 
konfirmandundervisning i Benløse 
overbygningsskole finder sted tirs-
dag og torsdag de to første mor-
gentimer.   

Benløsepræsterne underviser deres 
egne konfirmander på disse tids-
punkter og sognepræsten fra Ha-
raldsted, Mette Marbæk Johansen 
og undertegnede underviser land-
sognenes børn. Mette Marbæk 
Johannes underviser landsognenes 
børn om tirsdagen, medens jeg 
underviser dem, som har konfir-
mandundervisning på skemaet om 
torsdagen.  

Undervisningen finder sted på 
Benløse gamle Skole og vi har fået 
stillet et dejligt lokale til rådighed 
og har fået lov til at anvende kirke 
og øvrige faciliteter efter behov.   

Løsningen er den bedst tænkelige 
ud fra de givne forudsætninger, da 
vi af praktiske grunde ikke kan 
fortsætte med konfirmandunder-
visning efter samme model, som 
hidtil. 

Oveni alt dette kommer så, at vi 
har fået lovning på at få børnene 
fritaget fra skoleundervisningen 
en hel dag i undervisningsforløbet, 
således at vores store ekskursion 
til København også er sikret. Så 
står det blot tilbage til menigheds-
rådene at bevilge de fornødne 
midler.  

I det kommende skoleår udbyder 
jeg konfirmandundervisning såle-
des: 

Tirsdage 8-10 i Huset, Bring-
strupvej 45, Bringstrup (Ring-sted 
ny Friskole). 

Torsdage 8-10 i Benløse gl. Sko-
le, Benløse By 43, Benløse.  

Jeg er vidende om, at der er elever 
fra Bringstrup-Sigersted-Gyrstin-
ge, som har ladet sig indskrive på 
andre af områdets skoler; disse 

elever er velkomne til undervis-
ning på et af de ovennævnte hold.  

Konfirmationerne finder sted som 
tidligere annonceret. 

Lisbeth Lundbech 
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Fælleskirkelig vandring 29. august 

Onsdag d. 29. august tilbyder 

en arbejdsgruppe bestående af 

folkekirkepræster (bl.a. under-

tegnede) og frikirkepræster en 

vandring mellem 3 forskellige 

kirker. 

Vi starter i Benløse Kirke kl. 
17.30 med en mindre andagt. 

Herefter vandrer, cykler eller 
kører vi til Baptistkirken i 
Ringsted, Roskildevej 192 A, 
som udover nogle musikalske 
indslag også byder på lidt til 
ganen, hvorefter vi tager til Sct. 
Bendts Kirke i Ringsted. Her 

under vi en dejlig aften af med 
en andagt ved ”lystræet” inde i 
kirken. 

Vi håber på godt vejr og er gla-
de for at kunne tilbyde dette ar-
rangement, da det byder på mu-
lighed for god snak og dialog, 
gode oplevelser og motion i en 
kirkelig ramme. 

Det er vigtigt at pointere, at der 
ikke er ”gåtvang” – man kan 
transportere sig fra sted til sted, 
som man har lyst, men der er tid 
til at gå, hvis det er det, man har 
lyst til.  

Afstandene er i ikke særligt sto-
re. Fra Benløse Kirke til Bap-
tistkirken er den korteste rute 
1,3 km. og fra Baptistkirken til 
Sct. Bendts Kirke er den korte-
ste rute 2,2 km.) 

Lisbeth Lundbech 
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2012 er valgår for menighedsrådene 

Fakta om folkekirken 

Dette vil fremgå af medierne, og der vil komme informationsmøder, 

hvor du kan høre nærmere. - Måske har DU lyst til at gøre din ind-

flydelse gældende fremover? Tænk over det og mød frem! 

Herunder kan du se tal, der fortæller om folkekirken og menigheds-
rådene netop nu. Parenteserne viser, hvornår tallet er fra. Nogle tal 
opdateres kun én eller få gange om året.  
   
Der er:  

• 4.454.466 medlemmer af folkekirken (01.01.2012) 

• 2.187 sogne i Danmark (01.01.2012) 

• 1.886 menighedsråd (01.03.2012)  

• Medlemmer af menighedsråd (01.03.2012) 

• 13.224 valgte medlemmer (7256 kvinder, 6068 mænd) 

• 2.160 fødte medlemmer - præster og medarbejderrepræsentanter 
(1138 kvinder, 1022 mænd) 

• Aldersgennemsnittet (01.03.2012)  

• Valgte medlemmer: 61,3 år 

• Fødte medlemmer: 50,2 år 

• Ældste og yngste medlem (01.03.2012) 

• Yngste medlem: 20 år 

• Ældste medlem: 90 år 

 
Menighedsrådene 

Der er ca. 1900 menighedsråd og omkring 13.000 menighedsråds-
medlemmer i Danmark. De yder et stort stykke frivilligt arbejde for 
at sikre de bedste rammer for en levende folkekirke lokalt.  

Menighedsrådene vælges af folkekirkens medlemmer og sidder i 
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fire år ad gangen. Det næste menighedsrådsvalg er d. 13. november.  

Faste opgaver 
Menighedsrådet har en række faste opgaver. Menighedsrådet fast-
lægger gudstjenesterne, planlægger livet i kirken (fx aktiviteter for 
børn, unge og ældre, kultur, koncerter mm.), administrerer kirkens 
ejendomme, sørger for budget og regnskab og ikke mindst ansættel-
se og ledelse af kirkens ansatte.  

Hvad skal pengene bruges til? 
Det er menighedsrådet, der bestemmer, hvordan den lokale kirkes 
penge skal bruges. Skal der fx indkøbes nye salmebøger, arrangeres 
udflugter, babysalmesang eller midnatsgudstjenester? Og hvem skal 
ansættes?  

Vær med til at skabe fremtidens kirke. Kunne du tænke dig at gøre 
en forskel i et menighedsråd?  

Læs meget mere, og se hvordan du kommer på en kandidatliste på 
www.menighedsraadsvalg2012.dk. 

Lisbeth Lundbech 

Milia Wagner - Wagnerfotografi 
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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: (bemærk ændringerne) 
tirsdag og torsdag kl. 17:00-18.00 
onsdag og fredag kl. 08:00-09:00 
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 

Juni 
03. juni – Trinitatis søndag:  Sigersted 9 (Mette Marbæk Johansen) 
10. juni – 1.s.e.trin.: Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30(familieguds.) 
17. juni – 2.s.e.trin.: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30 
24. juni – 3. s. e. trin.: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30 
 

Juli 
01. juli – 4. s. e. trin.: Haraldsted 9 – Bringstrup 10.30 
08. juli – 5. s. e. trin.: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30 
15. juli – 6.s.e.trin.: Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30 
22. juli – 7.s.e.trin.: Bringstrup 9 (Søren Legarth) 
29. juli – 8.s.e.trin.: Vetterslev 9 – Bringstrup 10.30 
 

August 
05. august – 9.s.e.trin.: Haraldsted 9 – Gyrstinge 10.30 
12. august – 10.s.e.trin.: Sigersted 9 (Ulla Toft) 
19. august – 11.s.e.trin.: Bringstrup 9 (Mette Marbæk Johansen) 
26. august – 12.s.e.trin.: Gyrstinge 9 (N.N.) 
 

September 
02. september – 13.s.e.trin.: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30 
09. september – 14. s. e. trin.: Gyrstinge 9 (Mette Marbæk Johansen) 
 

Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er angivet. 
OBS! Der tages forbehold for ændringer! 
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 GIF skriver

Sommersjov 2012
Idrætsforeningen afholder igen i år Sommersjov for børn i alderen 6 – 13
år.
Sommersjov finder sted fra mandag den 9. juli – torsdag den 12. juli i uge
28, som er SFO’ens første lukkeuge på Kildeskolen.
I løbet af de fire dage vil vi prøve forskellige sportsgrene, lave boldlege
og gymnastikbaner. Dagene vil byde på hygge og en masse leg, krydret
med små overraskelser undervejs. Vi skal være kreative, og vi skal udforske
skoven.
Vi har aktiviteter i tidsrummet kl. 9 – 15, men der er mulighed for pasning
mellem kl. 8 – 16. Vi mødes hver morgen ved hovedindgangen til
Landsbyhuset.

Sommersjov har igen i år plads til 40 børn, og halvdelen af pladserne er
allerede besat, så skynd dig at tilmelde dit barn. Tilmelding senest den 14.
juni på GIFs website: http://www.gyrstingeif.dk/sommersjov.html
Af tilmeldingen skal fremgå barnets navn, adresse, alder, tlf. nummer i
dagtimerne og størrelse på T-shirt.
Prisen for alle fire dage er kr. 125,-.

Vi mangler hjælpere til Sommersjov! En ung hjælper (min. 16 år) til hele
ugen og voksne, som er interesseret i én eller flere hyggelige og sjove
dage med søde børn, kan kontakte Kitt på tlf. 29 25 01 31 eller
kitt@gyrstingeif.dk og høre mere.

På vegne af GIF, Kitt Spangbjerg.
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 GIF skriver - fortsat

Far-Mor-Barn Nyhed 2012 !!
Lørdag, kl. 10.00-11.00
Alder: 1-3 årige
Holdleder: Nicole Holtze
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 forældre er med
til at opstille banen. Vi gør brug af vo-
res airtrack samt andre gymnastikred-
skaber, spiller bold og kravler i ribber.

Spillopperne
Onsdag, kl. 16.00-17.00
Alder: 3-4 årige
Instruktør: Maja Landén, Mette Lyng-
højen
Vi leger og bevæger os til musik, har
det sjovt og bliver introduceret for de
grundlæggende grovmotoriske bevæ-
gelser inden for gymnastik.

Krudtuglerne
Tirsdag, kl. 16.00-17.00
Alder: 5-6 årige
Instruktør: Bitten Sundberg, Kirsten
Nielsen og Henrik Jensen (begge
tidligere instruktører på Spillopperne)
Vi bygger videre på udviklingen fra
Spillopperne, så der kommer flere
udfordringer for børnene. God musik,
lege, øvelser på airtrack, baner hvor
balancen udfordres og så en masse af
hyggelige timer med vennerne.

Gyrstinge Idrætsforening – Sæsonen 2012 / 2013
i Gyrstinge Landsbyhus

Gymnastikhold ( holdstart uge 36)
Rytmehold Nyhed 2012!!

Torsdag, kl. 17.00-18.00
Alder: fra 4. klasse
Instruktør: Michala Cronberg
Holdet for piger, som gerne vil finde
ud af, hvad rytmegymnastik og dans
er. Gennem sæsonen skal vi bruge for-
skellige håndredskaber som f.eks. bold.
Har du selv forslag til „fede“ trin, som
du vil dele, er jeg meget åben.

De Seje Springere
Mandag, kl. 16.30-18.00
Alder: 1.- 6. klasse
Instruktør: Linda Axelgaard, Mette
Andersen, Michala Cronberg
Springgymnastik for piger og drenge
fra 1. klasse og opefter. Vi vil lave
gymnastik på måtte, springe på
trampolin og airtrack. Samtidig med at
vi træner og bliver dygtige til
vejrmøller, håndstand, salto og andre
seje spring, skal vi også svede, hygge,
grine og have det sjovt.

Power Women
Tirsdag kl. 19.00-20.00
Alder: 16+
Instruktør: Lone Sanggaard
Der bliver virkelig gang i den igen i år.
Udfordringer som kick-starter vores
puls, styrke, balance og konditions træ-
ning, bl.a. fælles og individuelle cir-
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GIF skriver - fortsat
kel træning, både med og uden redska-
ber. Det bliver 1 times hård træning
med sved på panden.

Zumba
Torsdag kl. 19.00-20.00
Alder: 13+
Instruktør: ny
Vi skal bevæge os til lækre
latinamerikanske toner og ryste til
smittende rytmer. Du kan simpelthen
ikke stå stille. Trinene er enkle og
kombinationerne ligeså, så alle kan
være med uanset erfaring og form. Vi
får en fest hver torsdag!! Join the
party!!!

Senior Motion
Onsdag kl. 10.00-11.00
Alder: M/K 50+
Instruktør: Inga Larsen
Selvom vi kalder det „seniormotion“,
behøver man jo ikke at være „gammel“
for at deltage, vi ser gerne nogle flere
af de unge „gamle“ med. Kom og vær
med til at holde din krop ved lige med
bl.a. styrketræning og balance, sving
m.m. Og så har vi det sjovt og kan grine
sammen. Det er meget sundt for
sjælen!!!

Øvrige hold (holdstart uge 36)
Fodbold
U8/9 mix hold Tirsdag, kl. 17.00-
18.00
U11  drenge Søndag, kl. 10.00-11.30
U14  drenge Mandag, kl. 18.00-20.00
U13  Piger Onsdag kl. 17.00-19.00

Volleyball, Voksne,
Tirsdag, kl. 20.00-22.00

Floorball,  Voksne,
Torsdag, kl. 20.00-22.00

Badminton, ungdomshold
Torsdag kl. 16.00-17.00
Alder: fra 0. klasse
Træner: Jens Petersen

Badminton, voksenhold
Onsdag  kl. 19.00-21.00
Træner: Jens Petersen

Badminton, Udlejningsbaner
Mandag kl. 20.00-21.00
Lørdag, kl. 11.00-12.00
Alder: 18+
Pris pr. sæson: 800 kr. plus kontingent
200 kr.

Priser pr. sæson for deltagelse på
hold i GIF.
Børn: 450 kr.
Voksne: 450 kr.
Zumba: 600 kr.
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Beboerne skriver
Gyrstinge stand
I 2011 deltog Gyrstinge/Ørslevvester for første gang i RingstedNatten med
en stand. Det blev en stor succes og derfor vil der blive lavet en igen i år.
Der vil blive holdt et info- og planlægningsmøde på Kildeskolen mandag
den 11. juni kl. 19.00 i SFO 1-lokalet. Alle i lokalområdet der er interesseret
i  eventuelt at deltage på standen til RingstedNatten, er meget velkomne
uanset hvad man har at byde ind med.
Sidste år deltog Byg & Bo, Lokalrådet, Landsbyhuset, Kildeskolen og
Kildeskolens børnehave, De kommunale dagplejere, GIF, Kilden til Fitness
og Krogagergård. Der er plads til flere, så kom endelig og vær’ med.
Har du spørgsmål inden da, kontakt da venligst Hanne Aagesen på mobil
22 90 89 97 eller på mail: hannemaa@privat.dk.

Venlig hilsen
Hanne Aagesen

Gyrstinges stand på Ringstednatten 2011 - ingen var i tvivl om,
hvor den kom fra!
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 Den Nye Købmand skriver
Vi har i et år pakket varer til et par kunder, som enten har sendt sin bestilling
pr. fax (dagen før), eller er kommet ind med en seddel med hvad man
skulle have pakket til et par dage efter. Når kunderne så kom den dag de
havde bestilt, så var varen scannet ind i kassen, så de bare skulle betale.
Dette vil vi også gerne tilbyde dig som evt. har travlt eller som bare gerne
vil have denne luksus, så kom ind og hør nærmere.
Jeg går og leger med tanken om at levere varer ud mod et mindre beløb.
Hvis dette har din interesse, så lad os få en snak om dette også.

I øjeblikket er jeg i fuld gang med planlægningen af VIP Area (firma byen)
på Ringsted Festivalen. Jeg håber, at vi kan lave et overskud, som så vil
gå til Landsbyhuset.

Sommerferien nærmer sig, og det er den største udfordring butikken har
med at holde omsætningen oppe, så jeg håber på at se jer som ikke er ude
at rejse.

Rigtig god sommer
Malene
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Beboerne skriver
Prøv en tur med Flextur.
Når man bor i et lille landsbysamfund som Gyrstinge-Ørslevvester, hvor
busserne ikke altid kører, når der er brug for det, er det praktisk med den
Flextur-ordning, som nu i en længere periode har været tilbudt til en absolut
favorabel pris i Ringsted kommune. Ordningen gør det muligt at komme
fra f.eks. Ringsted station til Gyrstinge for 36 kr., som er prisen for de
første 10 km.
Jeg har prøvet det nogle gange og det fungerer faktisk fint. Man bestiller
turen mindst to timer før eller senest kl. 16 og man kan senest blive hentet
kl. 23 fra sit afhentningssted. Somme tider må turen deles med andre
passagerer og man kan derfor komme ud for, at man får set andre dele af
kommunen, men oftest har jeg været alene. Det er faktisk en taxitur til 36
kr. og det er da billigt. Det er et godt alternativ, når man kun har én bil i
familien eller slet ingen. Det behøver slet ikke være så svært at bo på
landet, når man har denne praktiske og fleksible ordning.

Mette Krogstrup Eck
Gyrstinge

Mere om Flextur?
Få mere at vide eller bestil din Flextur på
www.moviatrafik.dk/flextur
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 Bøgebladet skriver
To fester på én måned!
Første fest var fredag den 11. maj, hvor Kildeskolens børnehave fejrede
13 års fødselsdag. Aftenen startede som vanligt med, at børnene optrådte
for forældre og søskende - i år med tre forskellige teaterforestillinger, én
for hver stue. Spætterne spillede Ulven og de syv gedekid, Smutterne
spillede De tre små grise, og de yngste Mejser optrådte med Guldlok og
de tre bjørne. Sidstnævnte blev endda opført to gange, så alle havde
mulighed for at spille en rolle med publikum på!
Derefter var der fællesspisning med medbragt mad i den gamle
gymnastiksal, papirflyverkonkurrence, kagebord m.m. og almindelig
hygge, inden aftenen sluttede ved 20-tiden.

Anden fest var torsdag den 24. maj, hvor Kildeskolen havde sin årlige
skolefest. Også her var der optræden; først og fremmest ved Udskolingen,
eller rettere, bandet Friends of the 50’s, der spillede og sang fire numre fra
1950’erne, der var årets tema. Pigerne havde selv syet matchende kjoler
til forestillingen og til de fleste af lærerne. Mellemgruppen havde lavet en
lille film i sort/hvid, med inspiration fra danske film fra 50’erne, og
Indskolingsgruppen underholdt med sang. Maden var ligeledes inspireret
af årtiet.
Aftenen igennem var der lotteri, kagekonkurrence, kaffebord, diverse boder
og gør-det-selv-værksted i SFO’en.
Vejret var jo fantastisk, så mange benyttede sig af at kunne sidde i
skolegården og få en snak med de andre gæster.
Klokken 22 sluttede festen, og alle elever fik en ekstra time at sove i, så de
først skulle møde klokken ni dagen efter, til fælles oprydning.
Et par rigtig gode fester, med flot fremmøde og stor opbakning.

Bøgebladets udsendte
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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

ZONETERAPI
Gravers Helseservice
v/ Karin Graver Larsen

Landsbyhuset
Gyrstinge Bygade 36

Ring på 2426 9626 mellem 9-17
www.gravers-helseservice.dk

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,
leder Kisser Rasmussen,
Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7266, kisr@ringsted.dk

Ringsted Kommunale Dagpleje
ringsteddagpleje.dagtilbud.ringsted.dk
leder Lone Schiøtt, 5762 8120

Ringsted Private Skovbørnehave
leder Hanne P. Weber,
Store Bøgeskovvej 30 B, Ringsted
3810 5040, hpw@ringstedskovborn.dk

Landsbyhuset, 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

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 denne side 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

Juni
Bøgebladet udkommer

03. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
11. Planlægningsmøde, Gyrstinge på Ringstednatten, Kildeskolen, kl. 19.00
12. Bogbussen, Den Nye Købmand, kl. 15.30-16.00, hver tirsdag

Tirs.klub.: Udflugt til Købenahvn
23. Sankt Hansfest, Præstegårdshaven, kl. 16.00
29. Kildeskolen går på sommerferie

Juli
09.-12. Sommersjov, arr. GIF
09.-27. Ferielukket, Kildeskolens børnehave og SFO

August
Bøgebladet udkommer

15. Kildeskolen, første skoledag
29. Fælleskirkelig vandring, start i Benøse kirke, kl. 17.30

September
01. Tour de Gyrstinge, arr. Landsbyhuset
03. Gymnastiksæsonen starter, GIF
18. Tirs.klub.: Sensommerfest på Gyrstinge skovkro

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


