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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 oktober 2012 - deadline uge 38
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Lokalrådet skriver
En af de helt store fornøjelser ved at være med i Lokalrådet er, når et
arrangement forløber godt og alt klapper. Det oplevede vi til Sankt Hans
i år. Selv om vi fik besøg af et par gedigne regnbyger i løbet af
eftermiddagen, var der alligevel en del, der mødte op og var med til
forskellige turneringer og lege på plænen bag det gamle forsamlingshus.
Vejrguderne forbarmede sig over os og gav fantastisk vejr om aftenen.
Fremmødet var som sædvanligt ca. 200 spisende gæster og selv om vi
havde forventet flere, må vi nok bøje os for, at der var i hvert fald tre store
private fester i området, som trak en del af de gæster, der ellers plejer at
være i Præstegårdshaven på denne aften. Vi vil herfra gerne takke alle, der
var med til at stille telte, borde og stole op og tage dem ned igen. Det
sidste var ikke helt let, da der kom adskillige regnbyger i dagene lige efter
festen, men det lykkedes da til sidst. Desuden tak til alle for en forrygende
indsats for at gøre denne aften til endnu en af mange gode oplevelser.
Sankt Hans-festen er afslutningen på forårets arbejde i Lokalrådet og så er
det ferietid, men i august starter arbejdet med efterårets arrangementer.
Nogle af disse har været i støbeskeen længe, mens andre opstår mere
spontant.

Lokalrådet deltager igen i år i Ringstednatten sammen med alle andre
foreninger og institutioner her fra området fredag den 31. august. Vi
kommer til at stå samme sted som sidste år og vi håber selvfølgelig, at der
kommer rigtig mange forbi og får øjnene op for de fortræffeligheder, vi
kan byde på herude.

Mandag den 24. september kl 19.30 holder Bjarne Nielsen Brovst
foredrag i Landsbyhusets festsal. De, der kender lidt til hans foredrag, vil
vide, at det altid er hyggeligt og muntert at høre, hvad han har at sige.
Denne gang bliver emnet Livsglæde og livsmod. Lokalrådet sørger for
kaffe og kage og prisen er 40 kr. pr. person. Tilmelding kan ske senest
fredag den 21. september til Vera på 2364 3113 eller på
lokalraadet@gyrstinge.dk.
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Lokalrådet skriver - fortsat
Fredag den 5. oktober kl. 18 starter vi vores madbix-aftener op igen.
Når jeg nævner det allerede nu, skyldes det, at næste Bøgeblad først
udkommer lige op til dagen. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen og
tilmeld dig på mail eller telefon til Vera. Prisen bliver som sædvanlig 50
kr. for voksne og 25 for børn. Drikkevarer kan købes. Skulle der sidde en
eller anden, som gerne vil være med til at lave mad, dække bord og rydde
op bagefter, så tager vi med tak imod enhver fremstrakt hånd. Det er bare
at give besked til os eller mød op fredag eftermiddag i Landsbyhusets
køkken, så bliver du omgående sat i gang.

Hen over sommeren har der været arbejdet på at lave en plan for, hvad vi
synes, der skal ske med de landområder, som opstår, når vandstanden i
Gyrstinge Sø sænkes til naturligt leje over de næste år. Københavns Energi,
som har retten til drikkevandsindvinding, ønsker ikke længere at benytte
denne ret. Det er Lokalrådets ønske, at der laves en rekreativ sti hele vejen
rundt om søen, så det bliver muligt at gå/løbe den ca. 14 km lange tur.
Derfor har vi nedsat en arbejdsgruppe, som skal nedfælde vore ønsker og
gå i dialog med de respektive mydigheder, så vi i fællesskab kan finde
frem til den bedste løsning. Arbejdsgruppen er åben for alle forslag, ligesom
der stadig er plads til et eller to medlemmer mere, så det er bare med at
komme på banen så hurtigt som muligt. Hvis du er interesseret i at være
med i det spændende arbejde kan du kontakte Vera på tlf. 2364 3113 eller
på lokalraadet@gyrstinge.dk.
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Lokalrådet skriver - fortsat
Som det har været nævnt tidligere, så arbejder vi i øjeblikket på at få lavet
en eller anden form for hastighedsdæmpende foranstaltning ved indkørslen
til Ørslevvester fra syd, altså på Egerupvej, da beboerne i den ende er
meget generet af biler, der kører ind i byen med alt for høj fart. Det er en
langsommelig proces, men status er, at kommunen har foretaget en måling
af antallet af biler og deres hastighed mens Ørslevvestervej var spærret.
Resultatet af denne måling skulle blive sendt til Lokalrådet, men det er
endnu ikke sket. Derefter skal resultatet analyseres og der vil så blive
taget stilling til, om kommunen vil gøre noget for at sænke farten. En
tidligere måling samme sted viste, at 60% af bilerne kørte over den tilladte
hastighed på 50 km/t. Det har ikke givet anledning til at gøre noget ved
det, så der skal åbenbart ret meget til, før der sker noget. Forhåbentlig skal
der ikke en ulykke til.                                                       Vera Mortensen

 Ny coach skriver

Gyrstinge har fået sin egen coach.
Jeg hedder Maria Bagger-Hansen, er 29 år og bor i Vipperød ved Holbæk.
Som certificeret NLP Coach har jeg nu glæden af at byde jer velkommen
i Landsbyhusets mødelokale, hvor jeg coacher hver mandag (dagtimerne)
og tirsdag (aften).

Så, ønsker du forandring i dit liv? Så send mig en mail på
mail@mariabaggerhansen.dk.
Eller klik ind på www.mariabaggerhansen.dk og læs mere om coaching,
muligheder, priser - og mig.

Jeg ser frem til vores fremtidige samarbejde og glæder mig til at være
vidne til DIN personlige forandring.

Maria Bagger-Hansen
Certificeret NLP Coach



6

  Tirsdagsklubben skriver
Tirsdagsklubben  har siden sæsonafslutningen i marts været på en meget
vellykket udflugt til København. Målet for turen var Rosenborg Slot og
senere Nyhavn, hvor både frokost og kaffe blev nydt på Nyhavn Færgekro.
Mellem de to besøg på Færgekroen var der tid til en meget smuk tur på
nogle af Københavns kanaler og havnen. En dejlig dag, hvor bussen var
tæt ved overfyldt.

Sct. Hans aften i Gyrstinge præstegård havde arbejdsgruppen endnu en
gang succes med salg af kaffe og kager. Tak til alle, som har bidraget med
fremstilling af det lækre bagværk, som ved salg er med til at give en ekstra
god økonomi i klubben. Elna var som altid den perfekte kaffebrygger.

Nu står en ny sæson for døren.
Den 18. september kl.14-ca. 19.30 inviteres til Sensommerfest på Gyrstinge
Skovkro. Der er bestilt kaffebord, underholdning og aftensmad.
Tilmeldingen er i gang og den 9. september er sidste frist for at melde sig,
enten til Else, tlf. 5784 5212, Jonna, tlf. 5786 6075 eller Inga O., tlf.
57616086.
 
Klubbens egentlige program, som alle deltagere på udflugten fik udleveret,
vil blive sat på Bøgebladets kalender og desuden nævnt i Lokalbladet.
 
Der er i 2012-2013 mange spændende ting planlagt, så hold godt øje med
programmet og kom i Gyrstinge Præstegård, når du har tid og lyst.
 
Alle er velkomne hver gang eller en gang imellem. Det koster 10,00 kr.pr.
gang, men så er kaffen også incl. Kage og kop medbringes!
Alle mødedage er tirsdage, kl.14-17.
 

De bedste hilsener og på gensyn, Hilde.
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Landsbyhuset afholder sponsor cykelløb

            TOUR de GYRSTINGE

                   Lørdag den 1. september 2012

Efterårsklassikeren hvor alle kan være med
Starten går ved Den nye Købmand

Tour de Gyrstinge vil som de sidste par år blive delt op i 3 løb:

1- Børn 15 min. (op til ca. 5 år)
2- Større børn 25 min. (fra ca. 6 år)
3- Voksenløb 60 min. (inkl. store børn, forældre vurderer)

Sæt kryds i kalenderen, kom og bak op om vores Landsbyhus.

Program for dagen:
13:30 – 14:00 Uddeling af startnumre
14:00 – 14:15 Cykelløb - børn (op til ca. 5 år)
14:20 – 14:45 Cykelløb - større børn (fra ca. 6 år)
15:00 – 16:00 Cykelløb – Voksenløb (inkl. store børn, forældre

 vurderer)
16:00 – 18:00 Baren åbner i Landsbyhuset
18:00 –          Middag og FEST i Landsbyhuset

Det vil hele dagen være muligt at købe drikkevarer.

Læs mere og download SPONSORAFTALER på
www.landsbyhuset-gyrstinge.dk se under Cykelløb.
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Landsbyhuset skriver

Nyt fra Landsbyhuset
Selv om mange af de faste aktiviteter har ligget stille i ferieperioden, har
der været liv i Landsbyhuset hele sommeren. Det gælder både fitness-
centeret, vandrerhjemmet og festsalen. Der er også blevet arbejdet med
en del af de hængepartier, der stadig er. Her er en kort opdatering.

- Sponsorskilte: Det første sponsorskilt (Sydbank) er nu 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.

- Klargøring af boldbanen: Banen ser rigtigt godt ud nu, men der er
også brugt meget tid på arbejdet, bl.a. på noget, der ikke kan ses, nemlig
på at samle sten. Græsset skal dog have tid til at blive stærkt nok, så banen
kan ikke tages i brug før til foråret.

- Kloakken: Øv, øv! Der er stadig ét problem med kloakken, så salget til
kommunen er ikke på plads. Nu skal vi have entreprenøren til - igen-igen
- at gøre arbejdet færdigt.

- Plan for udeareal: Samarbejdet med kommunen om arealet omkring
gadekæret går planmæssigt. Nu skal vi have kommunen til at fjerne
hybenroserne mod nord. Oprensningen af selve gadekæret vil først ske til
september, fordi miljøafdelingen vurderer, at det er det tidspunkt, den vil
gøre mindst skade.

- To sheltere er opsat: Men der mangler stadig noget arbejde, før
teltpladsen er klar til brug.

- Vej til Landsbyhuset: Ekspropriationen af den gamle Hedemose-vej og
jorden til den nye boldbane er ikke på plads, så der er intet nyt.
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Landsbyhuset skriver - fortsat

- Skiltning til Landsbyhuset: Vi arbejder stadig på permanent skiltning
til huset, så også udenbys gæster kan finde det. Men som reglerne er,
bliver det nok svært at få lov at sætte permanente skilte op ved Gyrstingevej
og Bondebjergvej. Vi har nu skrevet til Folketingets landdistrikts-udvalg.

- Legebalkon?: Skal vi nedlægge legebalkonen? Vi vil meget gerne have
din mening. Enten skal vi have den til at fungere, eller også skal vi bruge
pladsen på noget bedre

- HUSK Tour de Gyrstinge og fest lørdag den 1. september.
Savner du nogle informationer, er du velkommen til at henvende dig til
bestyrelsen.

Venlig hilsen Jens Andersen.

Tour de Gyrstinge 2011 - voksenløb klar til start!
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    Den kommunale dagpleje skriver
Efter en ellers regnfuld uge i starten af juni, skinnede solen noget så skønt
på årets sommerfest i den kommunale dagpleje.
Festen blev traditionen tro afholdt i den gamle præstegårdshave, og stod i
år i indianernes tegn. Vi dagplejere har arbejdet med et naturtema, og
sommerfesten var afslutningen på legestueåret, samt temaet.
Forældre og bedsteforældre kunne nyde en kop kaffe og te og smage et
stykke kage, som nogle søde forældre havde bagt i dagens anledning. I
præstehaven kunne man blandt andet at se et udpluk af de aktiviteter vi
dagplejere har lavet med børnene, som f.eks. naturmaterialer der var puttet
i glas, en totempæl og tipier som børnene selv har været med til at male
på, og så blev der malet ansigter med naturmaterialer og lavet kunst med
blomster.
Senere på formiddagen blev der bagt popcorn på bålet, alt i en hyggelig
atmosfære med solen der varmede, og ægte indianermusik i baggrunden.
Vi afsluttede denne dejlige formiddag med en frokost til alle børn, deres
forældre og bedsteforældre.
Vi siger mange tak til alle dem, der ville deltage i vores sommerfest og til
de forældre der havde bagt kage.

I løbet af sommeren besøger vi hinanden hver onsdag formiddag i
hinandens haver, men vi vender tilbage til legestuen igen i oktober måned,
hvor vi tager hul på et nyt tema, der handler om sprog. Interesserede
småbørnsforældre er velkomne i legestuen til en kop kaffe eller te, hver
første onsdag i måneden ml. kl. 9.30 og 10.30.

De kommunale dagplejere i Gyrstinge
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Gyrstinge Kirke 
august - september 2012 

Onsdag d. 12. september kl. 19.00 afholdes orienterings- og opstillingsmø-
de i Gyrstinge Præstegård til menighedsrådsvalget. 

På dette møde vil menighedsrådet orientere om arbejdet de sidste 4 år. Der 
vil også være mulighed for at opstille en kandidatliste til valget. 

Lisbeth Lundbech 

Menighedsrådsvalg 

Ved konfirmandindskrivningen ind-
skrev 35 unge mennesker sig til 
konfirmandforberedelse eller kon-
firmation. 

18 undervises hver tirsdag i HU-
SET i Bringstrup, 10 skal gå på 
Byskovskolen, medens 7 går til 
undervisning andetsteds, fordi de 
går på fjernere liggende skoler.  

Disse sidste deltager imidlertid i 
konfirmandekskursioner, konfir-

Konfirmander 

mandforældreaftener o. lign. 

Det bliver spændende at tage hul 
på en ny sæson med spændte og 
glade unge mennesker. 

Lisbeth Lundbech 

I Danmark  
blev konfirmationen indført af 

Christian 6. i 1736 
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Introgudstjeneste i Gyrstinge Kirke den 30. august 

Gyrstinges konfirmander undervises i Benløse 

Fremover skal Gyrstinges kon-
firmander gå til konfirmandun-
dervisning på Benløse gamle 
Skole som en følge af omstruktu-
reringerne på skoleområdet. 
 

Fra dette efterår skal børn fra 
Gyrstinge på 7. klasses niveau 
gå på overbygningsskolen i 
Benløse (nu Byskovskolen). Det 
samme gælder elever fra Ha-
raldsted-Allindemagle. 
 

Benløse kirke har været særde-
les imødekommende overfor 
landsognenes elever, idet den 
har stillet et dejligt lokale til rå-
dighed til undervisningen af vo-

re børn på Benløse gamle Sko-
le, som ligger meget tæt ved 
Byskovskolen.  
 

Såvel præsten fra Haraldsted 
som undertegnede tager derfor 
fremover til Benløse for at un-
dervise vore elever. 
 

Undervisningen vil finde sted 
på Benløse gamle Skole enten 
tirsdag eller torsdag fra kl. 8-
9.30.  
 

Desuden får de fri fra skole i 
hvert fald en hel dag, hvor vi 
kan tage dem med på ekskursi-
on eller andet. 
 

Lisbeth Lundbech 

Gudstjeneste  begynder kl. 19.00 
og er for de kommende konfirman-
der og deres forældre og søskende.  

Ugen efter starter den 
almindelige konfir-
mandundervisning i 
henholdsvis Huset i 
Bringstrup og på Ben-
løse gamle Skole. 

Alle er velkomne til at 
deltage i introgudstje-
nesten og enhver vil 
med udbytte kunne 

deltage i den. 

 Den er tilrettelagt for 12-årige og 
opefter og plejer at være en meget 

munter og oplysende guds-
tjeneste, hvor jeg giver en 
grundlæggende indføring i 
gudstjenesten og dens op-
bygning. 

Vi plejer at kunne melde 
”fuldt hus” ved denne sær-
lige ungdomsgudstjeneste. 

Lisbeth Lundbech 
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Minikonfirmander 

Alle børn i alderen 9-11 år (3.+4. 
klasse) er velkomne til minikonfir-
mandundervisning i Gyrstinge i 
uge 43 dette efterår.  

Undervisningen starter torsdag d. 
25. oktober  efter skoletid (dvs. kl. 
14.00) og slutter til Fastelavn. 

Det er ikke nødvendigt at være 
døbt for at deltage, og det er gratis 
at deltage. Som minikonfirmand 
hører man historier fra Bibelen, 
synger salmer, drikker saft, tegner, 
laver drama, snakker om Gud, er 
med til at lave et par gudstjenester 
osv. Vi starter ved minimum 6 

tilmeldte. 

Gitte Stolberg besøger Kildesko-
len og orienterer nærmere. Der vil 
også ligge brochurer i Gyrstinge 
kirke, når tiden nærmer sig. Du er 
velkommen, selv om du ikke går 
på Kildeskolen. 

Tilmelding senest mandag d. 22. 
oktober til: 

Gitte Stolberg tlf. 57 64 96 30,   
gitte.stolberg@gmail.com 

Lisbeth Lundbech tlf. 57 61 30 10  
llu@km.dk 

Børneposten 

Vi har ofte arrangementer for børn i 
kirken. Hvis du har lyst til at få besked 
hver gang vi laver noget for børn i 
kirken, så send mig din mail adresse. 

Du skal skrive til: llu@km.dk  

Vore smukke og stemningsfulde høstgudstjenester er i år fastlagt således: 

Søndag d. 23. september i Bringstrup Kirke kl. 10.30 

Søndag d. 30 september Sigersted Kirke kl. 10.30 (familiegudstjeneste m. 
minikonfirmander) 

Søndag d. 7. oktober Gyrstinge Kirke kl. 10.30 

Tak er det store ord ved en høstgudstjeneste, tak for høst, tak for Ordet og 
tak for livet. 

Lisbeth Lundbech 

Høst 
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”I Luthers fodspor” 

De gjorde det igen - og de kan 
nok ikk’ la’ vær’! 

På bussen, der bragte os til Luther-
landet og hjem igen, kunne man 
bl.a. læse ordene “First Class”. 
Ord, der også kom til at gælde for 
hele rejsen. Men inden vi kom så 
langt, havde folk fra Benløse, 
Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge 
været igennem et toårigt studie-
kredsforløb med foredrag, filmaf-
tener samt tur til København. 

På den måde blev vi af sognenes 
meget vidende præster på spæn-
dende vis ført ind i Martin Luthers 
liv og gerning. Vor barnelærdom 
blev genopfrisket. 

Misforståelser blev ryddet af vejen 
og ny viden fyldt på. Så ret så vel-
forberedte kunne vi mandag d. 21. 
maj sætte os ind i en meget beha-
gelig bus og køre mod ”eventyr-
landet.” 

Også vore rejseledere, de tre sog-
nepræster, var forberedte til tæn-
derne . 

Rejserutekort, tidstavle over Mar-
tin Luthers gøren og laden samt et 
salmehæfte fremstillet specielt til 
denne rejse. 

På de daglige køreture samt ved 
optakten til besøg ved kirker og 
klostre var Majbritt, Lisbeth og 
Søren at sammenligne med adskil-

Deltagerne på turen fotograferet i Slotskirken i Wittenberg 
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Fra menighedsrådenes blad juni 2012 

lige opslagsbøger alt imens de 
servicerede os med kaffe under 
hele rejsen. Og hvad oplevede vi 
så? 

Vi så og besøgte borgen Wartburg 
i Eisenach. Klosterbesøg i Erfurt. 
Så og hørte om de to kirker ved 
domkirkepladsen, et sted, der i 
solnedgangsfarver er helt utroligt 
smukt. Var på byvandring i Erfurt. 
Gik bl.a. over “Krämerbrücke. 
Havde korte andagter på torve 
eller i parker. 

Meget mere kunne berettes, men 
opholdet i Lutherbyerne sluttede 

med en andagt i slotskirken i Wit-
tenberg, hvor alle tre præster med-
virkede. Det skal også nævnes, at 
vi i Sven Lundbech havde en 
medguide, som på fortræffelig vis 
supplerede de tre præster med 
vejrmeldinger, praktiske oplys-
ning m.m. 

Så det er med forventning og ikke 
uden en vis spænding, at vi ser 
frem til præsternes næste udfor-
dringer. 

En ganske tilfreds medrejsende 

John Outzen Schou 

Kommentar på Landsforeningens 
Årsmøde på Nyborg Strand 1.-3. 
juni 2012: 

”Nemt at undgå messefald” 

sagde landsforeningens formand 
Inge Lise Pedersen på Landsfor-
eningens Årsmøde og kritiserede 
manglen på handling. 

” Det kræver hverken særlige øko-
nomiske ressourcer eller særlige 
kvalifikationer at undgå messefald.  

Det kræver blot, at man – og det 
vil bl.a. sige menighedsrådsmed-

lemmer – går regelmæssigt i kir-
ke.  

Vil man ikke det, synes jeg, at 
man må overveje, hvor ofte der 
skal være gudstjeneste i sognet, 
for ifølge menighedsrådsloven er 
det jo menighedsrådet, der styrer 
sognets kirkelige og administrati-
ve anliggender.  

Og til det må høre drøftelser med 
provst og biskop om, hvor ofte der 
bør være gudstjeneste.” 

Lisbeth Lundbech 

Onsdag d. 12. september kl. 19.00 afholdes orienterings- og opstillings-
møde i Gyrstinge Præstegård til menighedsrådsvalget. 

Husk 
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Fælles kirkelig vandring 

Onsdag d. 29. august tilbyder en 
arbejdsgruppe bestående af folke-
kirkepræster (bl.a. undertegnede) 
og frikirkepræster en vandring 
mellem 3 forskellige kirker. 

Vi begynder i Benløse Kirke kl. 
17.30 med en mindre andagt. Her-
efter vandrer, cykler, kører vi til 
Baptistkirken i Ringsted, Roskil-
devej 192 A, som udover nogle 
musikalske indslag også byder på 
lidt til ganen. Derefter tager vi til 
Sct. Bendts Kirke i Ringsted, hvor 
vi runder en dejlig aften af med en 
andagt ved ”lystræet” inde i kir-
ken. 

Det er vigtigt at pointere, at der 

ikke er ”gå-tvang”. 

Man kan transportere sig fra sted 
til sted, som man vil, men der er 
tid nok til at gå, hvis det er det, 
man har lyst til.  

Afstandene er ikke særligt store. 
Fra Benløse Kirke til Baptistkirken 
er den korteste rute 1,3 km. Fra 
Baptistkirken til Sct. Bendts Kirke 
er den korteste rute 2,2 km. 

Vi håber på godt vejr og er glade 
for at kunne tilbyde dette arrange-
ment, da det byder på mulighed for 
god snak og dialog, gode oplevel-
ser og motion i en kirkelig ramme. 

Lisbeth Lundbech 
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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. 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 

August 
19. august – 11.s.e.trin,: Bringstrup 9 (Mette Marbæk Johansen) 
26. august – 12.s.e.trin.: Gyrstinge 9 (Søren Legarth) 
30. august:  Gyrstinge 19.00 (Introgudstjeneste) 
 

September 
02. september – 13.s.e.trin.: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30 
09. september – 14.s.e.trin.: Gyrstinge 9 ( Mette Marbæk Johansen) 
16. september – 15.s.e.trin.: Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30 
23. september – 16. s.e.trin.: Bringstrup 10.30 (høstgudstjeneste) 
30. september – 17.s.e.trin.: Sigersted 10.30 (høstgudstjeneste) 
 

Oktober 
07. oktober – 18 s.e.trin.: Gyrstinge 10.30 (høstgudstjeneste) 
14. oktober – 19.s.e.trin.: Bringstrup 9 (Majbritt B. Christensen) 
21. oktober - 20. s.e.trin.: Vetterslev 9 – Sigersted 10.30 
28. oktober – 21. s. e. trin.: Bringstrup 9 (Majbritt B. Christensen) 
 

November 
04. november – Alle helgens dag: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30 
11. november – 23.s.e.trin.: Haraldsted 9 – Bringstrup 10.30 
18. november – 24.s. e. trin.: Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30 
25. november – Sidste s. i kirkeåret: Sigersted 9 – Bringstrup 10.30 
(familiegudstjeneste) 
 

December 
02.december – 1.s.i advent: Sigersted 10.30 – Gyrstinge 15.00 (familieguds-
  tjeneste) 
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 GIF skriver

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. 18.00-19.00
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-
kel træning, både med og uden redska
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GIF skriver - fortsat
ber. Det bliver 1 times hård træning
med sved på panden.

Zumba
Torsdag kl. 19.00-20.00
Alder: 13+
Instruktør: Karen Møller
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
Fodbold
U8/9 mix hold Torsdag, kl. 16.00-
17.00
U12  drenge Søndag, kl. 10.00-11.30
U14  drenge Mandag, kl. 18.00-20.00
U14  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. 17.00-18.00
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.

Tilmelding foregår på GIF’s hjem-
meside: www.gyrstingeif.dk under
punktet „Tilmelding“.
Der betales samtidig med tilmeldingen
med Dankort, eDankort, VISA/
Dankort.
Tilmelding og betaling skal være
foretaget den 27. august 2012.



20

 GØLA skriver
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 Bøgebladet skriver
Bøgebladets annoncepriser: alm. lille annonce: kr. 100,- pr.blad

1/2 side: kr. 300,- pr.blad
1 hel side kr. 500,- pr.blad

For en mindre merpris kan der kombineres med link på gyrstinge.dk.
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 Kilden til fitness skriver
Så er det tid til at hoppe i træningstøjet
Nu er sommerferien snart forbi og så er der ingen undskyldninger tilbage.
Det er tid til at forbrænde nogle kalorier og være „god ved kroppen“ igen
ovenpå lange dage med grillmad og softice.
Kilden til fitness byder på en masse sjov motion enten i form af
styrketræning på maskinerne eller på holdbasis.
Af træning tilbyder vi:
- cirkeltræning for alle i hallen. Det er hård og sveddryppende træning,
men giver både god kondition og muskelstyrke.
- Indoor cycling fortsætter med flere instruktører og vi ser rigtig gerne
fuldt bookede hold, så det er MEGET vigtigt at du melder dig på via
hjemmesiden, så vi ikke står og mangler cykler og omvendt så ingen møder
op forgæves, hvis holdet bliver aflyst.
Det er nemt at logge på. Se vejledningen på vores hjemmeside
www.tilfitness.dk og klik på menupunktet i venstre side „kalender“ og
dernæst „tilmelding til indoor cycling“.
- Teenfitness. Succesen fortsætter!!!
- Vi har overvejelser om aerobic- og/eller steptimer, hvor alle kan være
med.
På www.tilfitness.dk kan du altid finde lige netop det hold, som du ønsker
at hoppe med på. Under menuen „kalender“ finder du tidspunktet og du
kan også se hvornår det er muligt at få en instruktør time, så book dig
gerne på hvis du ønsker at blive medlem eller hvis du blot føler, at dit
program trænger til fornyelse.
Vi glæder os også meget til vores kommende Fitnessevents i hallen med
forskellig træning hvor alle kan deltage. Det koster 20 kr. uanset om man
er medlem eller ej. Fastsatte datoer for events:
26/8 kl. 10-11, 30/9 kl. 12-13, 11/11 kl. 12-13 og 30/12 kl. 10-12
(nytårstræning!!)
Kom og vær med til at holde liv i trænings-ånden, lokalsamfundet og vores
flotte Landsbyhus. Husk også at holde øje med os ved „Ringsted-natten“.
Vi glæder os til at se dig.

På vegne af bestyrelsen og instruktørerne i Kilden til Fitness
Karin Kjærgaard Christensen
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 GIF skriver
Sommersjov 2012
Mandag til torsdag i uge 28 dannede GIF igen i år rammen om Sommersjov,
der blev afholdt i Landsbyhuset.
41 børn ventede spændt mandag morgen med at komme i gang med ugens
aktiviteter.
Efter Indskrivning blev børnene budt velkommen og informeret om
ordensregler. Alle børn fik udleveret en Sommersjov t-shirt og så kunne
dagen komme i gang.

Mandag var kreativ dag, hvor børnene fik lov at knytte armbånd med bl.a.
bogstavperler, så de kunne lave et fint armbånd med deres navn. De lavede
middelalderpunge og dekorerede deres egen kasse med decoupage. Hallen
blev også flittigt brugt stikbold og andre boldlege.

Tirsdag blev børnene delt op i 2 hold. Det ene hold tog med bussen til
Bringstrup, hvor de igen blev delt op i mindre hold og blev udstyret med
en GPS. Her blev de udfordret på en rute i skoven med spørgsmål om
skovens dyr. Hjemme i Gyrstinge blev det andet hold sat i gang med at
lave bål, snitte grøntsager, skære kød ud til primimad, der blev lavet på
bål. Om eftermiddagen byttede holdene, så alle prøvede både at komme
på GPS tur og lave primi-mad. Stor succes og lækker mad, synes børnene.

Onsdag blev børnene blev igen delt i 2 hold. Efter fri leg om morgenen
med bane og airtrack, gik hold 1 i Præstegården, hvor der var jagtsti. En
sti blev lagt ud, som børnene fulgte og besvarede spørgsmål om naturen
og dyrene. Efter endt jagtsti fik alle børn en medalje for at have deltaget.
Hold 2 blev i Landbyhuset, hvor der flittigt blev bygget store, flotte drager.
Skallen blev samlet, papir blev malet på og sat på skallen. Flotte haler
blev lavet, og sat på enden af dragen. Pga. vejret nåede dragerne desværre
ikke at blive afprøvet. Efter frokost byttede holdene, så alle prøvede jagtstil
og lavede drager.
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 GIF skriver - fortsat
Torsdag havde vi besøg af hjemmeværnet og gentog succesen fra sidst år.
Vi stødte til dem i Præstegården, hvor de havde en stor lastbil med. Der
var i år 5 mand – 1 delingsfører, 2 almindelige hjemmeværnsfolk og 2
sanitetsfolk. Børnene var meget interesseret i at kende til hjemmeværnets
opgaver. Der var mange spørgsmål, og børnene lyttede spændt på svar.
Der blev sat en overnatningsplads op, så børnene kunne se, hvordan de
skulle sove i felten. De viste uniformer, våben og skød røgkanoner af.
Børnene fik camouflagemaling i hovedet og efterfølgende blev der leget
gemmeleg, hvor børnene skulle finde hjemmeværnet og omvendt. Det var
et stort hit. Vi lavede bål og ristede marshmallows som en lille hyggesnack
med hjemmeværnet. Sanitetsfolkene viste og lavede kunstige sår, som
bliver brugt i øvelser. Et af børnene blev lagt på en båre og blev brugt som
„patient“, blev undersøgt og blev forbundet på armen, som hun havde
„ondt i“. Det var en sjov, spændende og anderledes dag. Dagen blev afsluttet
med kage og farvel og tak for denne gang. Alle børnene fik de flotte ting
med hjem, som de havde lavet i løbet af dagene.

GIF vil gerne sende en kæmpe tak
til de frivillige voksne, som har
været med en eller flere dage. I har
alle været med til at gøre
Sommersjov til en succes, så vores
børn fik en nogle fantastiske dage.
1000 tak for hjælpen! Vi håber at
se jer næste år og glæder os også
til at byde nye hjælpere
velkommen!

Kitt Spangbjerg på vegne af GIF.
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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
August

Bøgebladet udkommer
12. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
14. Bogbussen, Den Nye Købmand, kl. 15.30-16.00, hver tirsdag
15. Kildeskolen, første skoledag
20. Planlægningsmøde, Gyrstinge på Ringstednatten, Kildeskolen, kl. 19.00
29. Fælleskirkelig vandring, start i Benløse kirke, kl. 17.30
30. Introgudstjeneste i Gyrstinge kirke, kl. 19.00
31. Ringstednatten, med Gyrstinge-stand i Nørregade

September
01. Tour de Gyrstinge, arr. Landsbyhuset, kl. 14.00

2-års fødselsdagsfest, Landsbyhuset, kl. 18.00
03. Gymnastiksæsonen starter, GIF
12. Orienterings- og opstillingsmøde til menighedsrådsvalget i Gyrstinge

Præstegård, kl. 19.00
18. Tirs.klub.: Sensommerfest på Gyrstinge skovkro
24. Foredrag med Bjarne Nielsen Brovst, Landsbyhuset, arr. Lokalrådet

Oktober
Bøgebladet udkommer

05. Madbix i Landsbyhuset, arr. Lokalrådet, kl. 18.00
09. Tirs.klub: Sonja Ølgård, Jyderup: „Goddag, det er hjemmesygeplejersken“
15.-19. Efterårsferie, Kildeskolen
16. Tirs.klub.: Kortspil
23. Tirs.klub.: Udflugt til „Kunstnergården Saltofte Larsen“, Dianalund
25. Undervisning for minikonfirmander starter i præstegården, kl. 14.00
30. Tirs.klub.: Kortspil

November
06. Tirs.klub.: Sara Mossin, Sorø. Musik, sang, fortælling. „At se det store i

det små.“
13. Tirs.klub.: Banko med sponserede gevinster
20. Tirs.klub.: Kortspil
27. Tirs.klub.: Axel Johannesen, Sorø. Færøerne, lysbilleder og foredrag.

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


