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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
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. 57 80 94 57

Gyrstinge/Ørslevvester Menighedsråd

Formand: Else Hansen, Gyrstinge Præstemark 41, 57 84 52 12
Næstformand: Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen. (red.) 57 80 93 25
Kasserer: Kirsten Forsingdal, Ørnekildevej 22, Fjen. 57 80 94 57

Jan Karsberg, Høtoften 13 57 85 65 60
Anne Dorte Holm Hansen, Ørslevvestervej 58 57 80 10 76

Sognepræst Lisbeth Lundbech, Bringstrup Præstegård 57 61 30 10

Provst Lars Poulsen, Kirkevænget 2c, Sorø 57 83 05 34
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 juni 2013 - deadline 26. maj
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Lokalrådet skriver
Hvert år i marts måned holder Lokalrådet beboermøde, som kan sidestilles
med andre foreningers generalforsamlinger. I år blev det holdt den 21.
marts og fremmødet var, ligesom de forgående år, temmelig magert. Vi
har i Lokalrådet valgt at tage det som udtryk for, at der er generel tilfredshed
med vores arbejde. I modsat fald, ville man vel møde op og fortælle os,
hvad men mener om os.
I løbet af 2012 har vi haft succes med flere forskellige tiltag. Et af de
tydeligste eksempler er (op)rydningen omkring gadekæret i Gyrstinge.
Det skete i et fint samarbejde mellem lokale beboere og Teknisk
Forvaltning. Der er stadig lidt, vi gerne vil have lov til at lave, men det
skal nok komme.
Et andet problem, som vi har fået en del henvendelser om, er hastigheden
i Ørslevvester, når bilerne kommer susende ind ad Egerupvej fra syd. Det
har nu resulteret i, at byskiltet flyttes lidt længere uden for byen og at der
opsættes en elektronisk hastighedstavle, så man kan se, hvor hurtigt man
kører. Det vil forhåbentlig gøre, at man lige når at få foden på bremsen, så
beboerne i den lille by ikke skal føle sig generet af den alt for høje hastighed.
Vi vil dog stadig henstille til alle, der færdes i bil i lokalområdet, at de
tager behørigt hensyn til andre trafikanter og beboerne. Vi har jo mange
små veje, som ikke er egnede til alt for høj hastighed.
Sidste sommer modtog Lokalrådet flere henstillinger om at gøre noget for
at forhindre lukningen for biltrafik til Kilden i St. Bøgeskov. Et par
henvendelser til Sorø Akademi gav intet resultat, men en henvendelse til
Teknisk Forvaltning er nu endt med, at der er fundet en løsning på det
økonomiske problem med vedligeholdelsen af vejen, så der fremover vil
blive åbnet for kørsel igen. Hvornår det helt præcist komer til at ske, ved
vi ikke, men forhåbentlig går der ikke så længe.
Det var de mere positive resultater, men alt er jo som bekendt ikke rosenrødt
i denne verden, så vi har selvfølgelig også nogle problemer, som synes
umulige at få løst. Da den nye skolestruktur trådte i kraft i august 2012,
var vi blevet lovet, at der ville blive sørget for bustransport af de børn,
som nu skulle til Byskovskolen i Benløse. Efter mange henvendelser er
der nu ved at være kommet styr på morgenbusserne, men der er stadig
problemer med eftermiddagsbusserne. Det betyder, at børnene kan have
helt op til 1½ times transport hjem fra skole inkl. ventetid. Det siger sig
selv, at det ikke er tilfredsstillende. Vi må ikke glemme, at hverken børnene
eller forældrene har bedt om, at de skulle til Benløse, og det er ikke
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Lokalrådet skriver - fortsat
mærkeligt, hvis de får en opfattelse af, at de ikke regnes for noget, når der
stadig ikke er kommet styr på noget så basalt som ordentlig transport.
Den 19. marts var der generalforsamling i Landsbyforeningerne i Ringsted
kommune, som samme aften skiftede navn til Landsbyforum. Fremmødet
viste tydeligt, at det kun er lokalrådene og sogneforeningerne, som tager
denne paraplyorganisation alvorligt, for ud over dem var ingen foreninger
repræsenteret. Foreningen har i mange år forsøgt at få flere foreninger i
landsbyerne til at tage aktivt del i arbejdet med at skabe gode forhold på
landet, men det er ikke rigtig lykkedes at vinde gehør for, at det er vigtigt
at vi her ude i landområderne står sammen, hvis vi ønsker at blive hørt
blandt politikerne, som alt for ofte tænker i centralisme. Vi vil derfor
opfordre alle foreninger til at møde op til Landsbyforums medlemsmøder.
Det er også ganske spændende at høre om de andre landsbyers gode og
dårlige oplevelser. Vi kan og må hjælpe hinanden.
En af de ting, vi blev gjort opmærksom på denne aften var, at vi skal være
opmærksomme på, at nu, hvor skoletrukturen er faldet på plads, er tiden
måske kommet til, at daginstitutionerne skal have en overhaling. Det er
forhåbentlig ikke rigtigt, men skulle det være tilfældet, er det vores håb, at
vi ikke kommer til at stå lige så splittet, som vi gjorde i skole-
strukturdebatten. Forhåbentlig vil Landsbyforum denne gang mande sig
op til at tale alle landsbyernes sag.
Nu skal det hele jo ikke være politik, for så bliver det alt for tungt. Vi har
jo heldigvis også haft mange andre ting i tankerne i det forløbne år. Bl.a.
vores fællesspisninger, hvoraf den sidste i dette forår finder sted den 5.
april, men også sjove og spændende foredrag. Med hensyn til de sidste, så
har vi aftalt med Charlotte Hvass fra Ørslevvester, at hun den 23. april kl.
19.30 kommer til Landsbyhuset og viser billeder og fortæller om sine
oplevelser som sygeplejerske udstationeret i Afghanistan. Der vil blive
serveret kaffe og kage og prisen er 25 kr. pr. person. Det er ikke nødvendigt
med tilmelding. Man møder bare op.
Til sidst vil vi gerne gøre opmærksom på, at der er en plads ledig i
Lokalrådet. Hvis man sidder og har rigtig meget lyst til at være med til at
gøre vores lille lokalområde til et endnu bedre sted at bo, er det bare at
henvende sig til et af de medlemmer, som står nævnt forrest i bladet eller
skrive til lokalraadet@gyrstinge.dk.

Vera Mortensen, formand
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Byg & Bo i Gyrstinge &
Ørslevvester

Ordinær generalforsamling afholdes
onsdag den 24. april 2013 kl. 19:30

i Landsbyhuset.

Dagsorden i flg. vedtægterne:
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 2 (i ulige år)
    bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Bestyrelsen
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 Byg og Bo skriver
Netto, Fakta, Lidl, Aldi, Rema.
Den nye Købmand i Gyrstinge er absolut konkurrencedygtig
Onsdag den 13.3. bragte BT en undersøgelse over, hvad det kostede at
handle i forskellige discountkæder. Som gennemsnit af 27 almindelige
forbrugsvarer fandt avisen frem til, at der ikke var den helt store forskel
mellem kæderne. Som gennemsnit kostede de 27 varer 361,84 kr.
Men det kan Den nye Købmand i Gyrstinge sagtens konkurrere med:

Gns. af de 5 discountkæder 361,84 kr
Transport til Ringsted 25 km 53,25 kr
I alt for 27 alm. Dagligvarer 415,09 kr
Den nye Købmand i Gyrstinge 413,30 kr
Transport til Gyrstinge 5 km 10,65 kr
I alt for 27 alm. Dagligvarer 423,95 kr
Dvs. en prisforskel på kun 2%, hvis man handler i Gyrstinge i stedet for
Ringsted.

Jamen, vi er jo i Ringsted alligevel, vil flere nok tænke. Her skal man
tænke på, hvad den liter mælk, de cigaretter eller det hakkede oksekød
man lige står og mangler nu så kommer til at koste, hvis der ikke var en
købmand i Gyrstinge. Så ser regnestykket således ud for f.eks. hakket
oksekød:

Gns. Af de 5 discountkæder 26,97 kr
Transport til Ringsted 25 km 53,25 kr
I alt for hakket oksekød 80,22kr
Den nye Købmand i Gyrstinge 22,00 kr
Transport til Gyrstinge 5 km 10,65 kr
I alt for hakket oksekød 32,65 kr
Transportomkostningerne er beregnet som billigste takst beregnet af Staten
for kørsel i privatbil.
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 Byg og Bo skriver - fortsat
Flere fordele
Men vi er endnu ikke færdige med argumenterne for at handle i Gyrstinge.
Nogle af de øvrige fordele er, at det går hurtigt, man får ikke købt alverdens
sære ting man alligevel ikke har brug for og man støtter, at der er en
indkøbsmulighed, hvilket har betydning for vores lokalsamfund og ikke
mindst ejendomspriserne i området. Og så er det hyggeligt at komme i
butikken.
Men der er behov for at øge omsætningen hos købmanden, og den øgede
omsætning skal komme fra os lokale. Der er nedsat en brugergruppe til at
komme med gode ideer til en omsætningsforøgelse og dermed sikre
butikkens overlevelse på længere sigt.
Den nye Købmand drives af Malene Lindstorff, der lejer bygningerne af
Byg og Bo i Gyrstinge og Ørslevvester. Byg og Bo er en forening af lokale
borgere, og foreningen har bl.a. til formål at støtte lokalsamfundet – og
det kan du også gøre ved at handle hos købmanden i Gyrstinge. Og priserne
er som gennemsnit stort set de samme som hos discountkæderne!

Ole Olsen, formand
*****

Støt „Den nye købmand“
Økonomien i butikken er grundlæggende sund. Men: Omsætningen kan
ikke bære, at der er personale nok, så Malene har alt for lange dage, for at
få butikken til at køre. Det truer på længere sigt butikkens eksistens, og
hvis Malene ikke kan overkomme opgaven, er det svært at forestille sig,
at vi kan have en butik i Gyrstinge. Hvis du vil være med til at støtte
butikken, så mød op til

STØTTEGRUPPE-MØDE
ONSDAG D. 10. APRIL KL. 19

I LANDSBYHUSET!
Medbring gode ideer til, hvordan vi kan støtte butikken. På gensyn.

Venlig hilsen
Lise Ross, Peter Flensted og Jens Andersen.
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Tirsdagsklubben skriver
Tirsdagsklubbens 24. sæson er netop afholdt med et deltagerantal på 37
personer. Jens og Henrik stod for det musikalske for 14. gang, (hvoraf de
10 har været ved sæsonafslutninger) og var som sædvanlig medvirkende
til den gode stemning. Der var rig mulighed for at få luftet sit talent for at
synge, både før og efter Jonnas gode sild, smørrebrød fra Føtex,
osteanretningen og Ingas småkager.

Årets sommerudflugt er den 11. juni med afg. fra købmanden i Gyrstinge
kl. 9.30. Turen går til Holbæk Museum, som er et enestående

bygningskompleks med 13 historiske
bygninger, som rummer mange spændende
og forskelligartede udstillinger. Ved
ankomsten til museet er der bestilt kaffe,
hvorefter deltagerne på egen hånd kan
udforske det, som interesserer mest. Senere
går turen til Bromølle Kro, hvor
middagsmaden spises.

Hjemkomst til Gyrstinge kl. ca. 17 ?? Pris i alt pr. deltager er 200,- kr. for
indehavere af medl.kort. Andre må betale 300,- kr.
Tilmelding til udflugt, senest den 1. juni, til en af nedenstående, Else 2588
9818, Inga O. 5761 6086 og Jonna 5786 6075.

Den 17. september er Gyrstinge Skovkro reserveret til Sensommerfesten
og den 8. oktober er den egentlige sæsonstart.
Program for den kommende sæson er næsten klar og byder på mange
spændende foredrag og naturligvis kortspil.

Arbejdsgruppen er meget glad for den store opbakning til klubbens
arrangementer og glæder sig til at byde velkommen til efteråret.

Hilde Andersen
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  Landsbyhuset skriver
Det ser ud til, at 2013 bliver det første år, hvor vi kan forvente et direkte
overskud på driften. Det siger vores forsigtige budget. Men det skal med,
at det kun gælder, hvis vi ikke regner med afskrivning, og vi bliver nødt til
næste år at begynde at afsætte et passende beløb til vedligeholdelse. Men
det går den rigtige vej med økonomien, fordi vi er ved at være helt færdige
med udgifterne til anlæg.
Øvrige nyheder i punktform:
- Rapport fra arbejdsdagen: Vi havde en både hyggelig og nyttig
arbejdsdag d. 2/3. Rigtig mange små og større opgaver blev løst. Bl.a.
skulle damerne nu kunne gå i bad, uden lyset går ud. Stor tak til alle, der
deltog. Hvis du mener, der er noget der ikke fungerer som det skal, hører
vi meget gerne om det, så vi kan få rettet fejl og mangler.
- Vandskade: Intet nyt.
- Vej til Landsbyhuset fra Bondebjergvej / ny boldbane: Vi har - endnu
engang - bedt kommunen rykke Natur- og Miljøklagenævnet for svar. Hvis
der ikke snart sker noget, må vi prøve at rejse sagen politisk
- Beachvolley-banen: Vi forventer snart at komme i gang med arbejdet.
Ved samme lejlighed vil vejen nord for huset blive drænet.
- Endelig afregning vedr. kloakken: Intet nyt - men vi har rykket
kommunen igen.
- Skolens P-plads: Skolens P-plads har lidt under de mange opgravninger
i forbindelse med anlæg og udbedring af kloakken. Vi vil snarest sørge
for, at pladsen bliver jævnet og får et nyt lag småsten.
- Lås hoveddøren efter dig! Til daglig vil vi helst have, at alle brugere
benytter de to yderdøre ud mod gadekæret. Hvis det er meget usmart for
dig, må du bruge hoveddøren, men det er vigtigt, at du husker at få nogen
til at låse efter dig. Vi har jo ingen halinspektør, der går rundt og låser
huset af.
- Brugerne af Landsbyhuset må ikke bruge skolens P-plads i
dagtimerne. Det kniber i forvejen med antallet af pladser til skolens egen
brug.
Og til sidst en reklame:
- Sponsorskilte: Der er stadig plads til mange sponsorskilte i hallen. Hvis
du ønsker at få opsat et skilt, er det nemmest, du henvender dig til Ole
Hylleborg (mail: o.hylleborg@mail.dk) eller Henrik Ross (mail:
henrikross@ofir.dk).
Du er velkommen til at henvende dig til bestyrelsen, hvis der er mere, du
vil vide.                                                           Venlig hilsen Jens Andersen.
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    Den private skovbørnehave skriver
I februar og marts måned har vi i skovbørnehaven arbejdet med fugle,
nærmere bestemt musvitten, blåmejsen, flagspætten, spætmejsen, solsorten
og rødhalsen. Børnene har lært de 6 fugles forskellige kendetegn og kan
nu spotte hvilken fugl der lander på vores foderbræt på lang afstand! Under
fugleprojektet har vi aldersopdelt børnene i 3 grupper; små, mellemgruppen
og skolegruppen, for at kunne tilpasse læring og aktiviteter til børnenes
niveau.
De små har fået opført et teaterstykke om, hvorfor de er en god ide at
fodre fuglene om vinteren når jorden er frossen, og i den forbindelse
mærkede de på varm og frossen jord, og vi talte om, at fuglene ikke kan
rode i jorden efter orme og insekter når den er frossen. Det, at børnene
både visuelt kunne se en fugl der ikke kunne hakke i den frosne jord og
sansemæssigt kunne føle forskellen på varm og hård jord gjorde, at de på
en fin måde fik forståelse for, at de selv kunne hjælpe fuglene ved at fodre
dem. Desuden har de spist kogte æg og hørt om, at fugle jo lægger æg i
reder osv.
Mellemgruppen har arbejdet med at fremstille fine foderbrætter helt fra
bunden. Børnene har været med i hele processen med at måle træ op (her
lærte de om tal og hvordan de ser ud på tommestokken), og har i fællesskab
fået streget op, savet ud og hamret søm i. Samarbejdet har været i højsædet
samt forståelsen for, at alles bidrag til projektet er værdifuldt, og børnene
er meget stolte af deres flotte foderbrætter, som skal pryde legepladsen.
Skolegruppen har tegnet de 6 fugle og lært hvordan deres navne staves og
ser ud. Desuden har de hver fremstillet en af de 6 fugle i trylledej, malet
den i de rigtige farver og som fælles opgave, har de fremstillet et fuglehus
til dem.
Fugleprojektet har vi afsluttet med en udstilling for forældrene d. 22. marts,
hvor alle de færdige produkter fremvistes samt dokumentation for
processerne undervejs i forløbet.
Efter påskeferien starter vi vores store årsprojekt, som i år er: CIRKUS!
Vi glæder os til at komme i gang med kostumer, manege, plakater, dyr,
osv. osv. for vi vil naturligvis lave vores cirkus så autentisk som muligt,
og børnene er med hele vejen fra de første brainstorminger, til udtænkning
af hvordan cirkusset skal se ud og hvad det skal indeholde.

Forårshilsner fra Ringsted Private Skovbørnehave
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Forårskoncert i Sigersted Kirke 7. maj kl. 19.30
Koncert og syng med arrangement med Westfall/Brohuus Trio

Anders Westfall: guitar
Ulrik Brohuus: trommer
Erik Olevik: bas

I sommeren 2010 fik duoen Westfall/Brohuus den idé at spille danske
sange og salmer udsat for guitar og trommer. Anders Westfall og Ulrik
Brohuus har begge rødder i rytmisk musik og jazz og har mange års erfaring
sammen på scenen fra konservatoriet.
Duoen er nu udvidet til en trio og de kombinerer koncert og fællessang,
højskolesange og salmer, så der både er mulighed for selv at deltage aktivt,
eller bare læne sig tilbage og lytte.
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Ældreudflugt

Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge menighedsråd inviterer alle pensionister
og efterlønnere i de tre sogne til dette års udflugt. Turen foregår

 tirsdag den 14. maj
Der vil være afhentning med bus på følgende steder:
Sigersted Kirke kl. 9.00
Bringstrup Kirke kl. 9.15
Gyrstinge Kirke kl. 9.30
Turen går til København, hvor frokosten nydes i Hansens Have på Pile
Allé.
Undervejs gøres ophold ved Johannes Kirken i Greve. En ny kirke fra
1995 med en speciel arkitektur og et besøg værd.
Efter frokosten går turen til Esrum Kloster og Møllegård, der ligger i et
naturskønt område. Her en udstilling af messehagler, som vi skal se, og
eftermiddagskaffen nydes her.
Herefter går turen tilbage og forventet hjemkomst kl. 17 – 17.30
Pris for deltagelse: kr. 150,-
Tilmelding til turen skal foretages til Ingrid Sørensen telefon: 5761 3793
eller Else Hansen telefon: 5784 5212.
Sidste tilmeldingsfrist: Senest lørdag den 4. maj

Efter gudstjenesten den 7. april kl. 10.30 er der menighedsmøde i
præstegården, hvor menighedsrådet vil gøre rede for, hvad vi har lavet det
sidste år.
Og vi vil også gerne høre om jeres ønsker til os.
Der bliver serveret kaffe og rundstykker.

Else Hansen

Menighedsmøde
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Konfirmationer 2013

Bringstrup 28. april 2013 kl. 9.00
Clyde Ren Daniel Fernandez
                                         Cornejo
August Luplau Gliese
Anton Norup Grunnet Hansen
Klara Fobian Kristensen
Lasse Lønborg
Stine Caroline Nielsen
Sally Mosbæk Nielsen
Nicolaj John Lundberg Petersen

Bringstrup 28.april 2013 kl. 11.00
Ida Dunk Bendixen
Asger Odin Gardar
Amalie Egebjerg Jespersen
Tea Sille Cristina Larsen
Leah Halkjær Olesen
Tobias Folke Rasmussen
Marius Emil Sundahl
Elisabeth Skovgaard Sørensen
Gustav Knudsen Termøhlen
Laura Aagaard

Gyrstinge 12. maj 2013 kl. 9.00
Simone Emilie Christensen
Rasmus Pultz Niemann
Amanda Terp Sandford
Rasmus Kjær Kofoed Wagner

Gyrstinge 12. maj 2013 kl. 11.00
Nadja Houborg Andersen
Denise Stenberg Baag
Sarah Skjold Cronberg
Rasmus Beckgård Hagedorn
                                          Jensen
Emil Christian Werenberg Jepsen
Katrine Kindtler Krag-Andersen
Sofie Bønnelycke Loft
Emil Munk
Oliver Karup Sørensen

Konfirmationer 2014

Søndag d. 27. april 2014 i Bringstrup Kirke
Søndag d. 4. maj 2014 i Sigersted Kirke
Søndag d. 11. maj 2014 i Gyrstinge Kirke
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Konfirmandindskrivning

Konfirmandindskrivning i Bringstrup præstegård
Onsdag den 29. maj kl. 14-17

og
Torsdag den 30. maj kl. 14-17.

Indskrivningen vedrører alle, der skal gå til undervisning 2013/14 og/eller
konfirmeres i foråret 2014 i en af vore tre kirker.
Elever fra Gyrstinge undervises på Benløse gamle Skole tæt ved
Byskovskolen, Benløse.
Elever fra Ringsted ny Friskole undervises i Menighedshuset i Bringstrup.
Indskrivning finder sted efter tur indenfor de angivne tidsrum. Ventetid
kan således forekomme.
Når du kommer skal du medbringe en navne- eller dåbsattest. Desuden
regner jeg med at barnet ledsages af mor/far eller værge.
Det er vigtigt, at du indskriver dit barn indenfor den angivne tidsramme,
hvis du vil være sikker på, at få dit barn konfirmeret på ønskedatoen.
Rettidigt tilmeldte får første prioritet til ønsket konfirmationsdato. Mine
kirker er små og der er kun plads til 12 konfirmander pr. konfir-
mationsgudstjenste.
Har du ikke mulighed for at møde op i de nævnte tidsrum, skal du ringe og
aftale en anden dato. Dette gælder også som rettidig indskrivning.

Nogle børn er i tvivl, om de vil konfirmeres eller ej. Dette er helt legitimt.
Her kan det være en god idé at lade sig indskrive til undervisningen alene,
så man kan se, om det er noget for en eller ej.

Venlig hilsen
Sognepræst

Lisbeth Lundbech
Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge

Tlf. 57 61 30 10
llu@km.dk
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Folkekirkens nødhjælp

Vi var fem der var ude at samle ind den 10. marts og blev vel modtaget. Vi
samlede 6.260 kroner ind i alt. På listen over de 100 bedste er vi på en 26.
plads med 20,80 kr. pr. husstand. Det er flot.
Vi siger tak for hjælpen.

Else Hansen

2. pinsedag i Klosterlunden

2. pinsedag – 20. maj vil provstiets store fælles udendørs gudstjeneste
finde sted kl. 10.30 på plænen foran Sct. Bendts kirke i Ringsted.
Mads Granum kvartet vil deltage med salmejazz. For nærmere information
henvises til dagspressen.

Tak

Tak til alle, der var med til at gøre dagen festlig for mig ved mit 25 års
jubilæum i februar. Det blev en uforglemmelig dag med gudstjeneste,
reception, gode ord, varmende hilsener og meget mere. Tak skal I have!

Lisbeth Lundbech

Else Hansen fra Gyrstinge havde bagt kransekagekirken
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Gudstjenesteliste Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge
April
01. april – Anden påskedag: Sigersted 10.30 (pastoratsgudstjeneste)
07. april – 1.s.e.påske: Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30
14. april – 2.s.e.å¨ske: Vetterslev 9 – Bringstrup 10.30
21. april – 3.s.e.påske: Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30
26. april – Bededag: Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30
28. april – 4. s. e. påske: Bringstrup 9 – Bringstrup 11

(konfirmation ved begge gudstjenester)
Maj
05. maj – 5.s.e.påske: Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
09. maj – Kristi himmelfarts dag: Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30
12. maj – 6.s.e.påske: Gyrstinge 9 – Gyrstinge 11

(konfirmation ved begge gudstjenester)
19. maj – Pinsedag: Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30
20. maj – Anden pinsedag: Udendørs provstigudstjeneste kl. 10.30 i

Klosterlunden ved Sct. Bendts Kirke.
26. maj – Trinitatis søndag: Sigersted 9 (Ulla Toft)

Juni
02. juni – 1. s.e.trin.: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er angivet.
OBS! Der tages forbehold for ændringer.
Kirkebil
Til gudstjenester stiller kirken gratis kirkebil til rådighed for ældre og angbesværede.
Henvendelse herom sker til sognepræst Lisbeth Lundbech på tlf. 57 61 30 10 i god tid
inden gudstjenesten.

Kirkelig vejviser
Sognepræst Lisbeth Lundbech
Egerupvej 11, 4100 Ringsted
tlf. 57 61 30 10
llu@km.dk eller gyrstingesogn@km.dk

Træffes bedst:
tirsdag og torsdag kl. 17.00-18.00
onsdag og fredag kl. 8.00-9.00
lørdag: efter aftale
mandag: fridag

Graver: Kirsten Kristensen
tlf.: 22 43 64 62
Mandag: fridag

Diakon: Gitte Stolberg
Tyvelsesvej 98
4171 Glumsø
Tlf. 57649630
Træffes bedst tirsdag og onsdag aften.



17Bøgebladet april 2013

GIF skriver
Efter to nye beboere i Gyrstinge frivilligt har valgt at være med i vores
bestyrelse, så ser GIF bestyrelsen således ud:
Formand: Jeanette Baag (adm.opgaver, netværk, tilskud/fondsmidler)
Næstformand: Kitt Spangbjerg (Gymnastik)
Kasserer: Henrik Eck (økonomi, IT, hjemmesiden)
Bestyrelsesmedlem: Lise Ross (badminton, PR-funktion)
Bestyrelsesmedlem: Kim Lynghøjen (Fitness)
Bestyrelsesmedlem: Anja Grønskov (Volleyball, sekretærfunktion)
Bestyrelsesmedlem: Jonas Vedel (Fodbold)
Velkommen til Anja og Jonas. Bestyrelsen ser frem til et godt samarbejde
med jer.

Sommersjov.
Hold jer ikke tilbage, hvis I gerne vil bidrage med jeres hjælp i form af
aktiviteter, som GIF gerne vil arrangere. Vi har brug for jeres hjælp. F.eks.
har bestyrelsen valgt at prioritere Sommersjov igen i år, men vi har brug
for jeres hjælp til at gøre det. Sommersjov foregår i uge 28 - mandag d. 8.
juli - torsdag d. 11. juli - som er den første lukkeuge i skole og SFO.
Sammen med hjælp fra forældre, arrangerer Gyrstinge IF aktiviteter for
børn i alderen 6-13 år. Aktiviteterne foregår i tidsrummet 9.00-15.00, men
der er mulighed for pasning 1 time før og efter, dvs. dagene varer fra 8.00-
16.00. De seneste par år har vi haft 40 skønne Sommersjovbørn. Vi har
brug for dig en eller flere dage til at gøre Sommersjov mulig. Vi har haft
hjælp fra mange søde forældre, som vi meget gerne vil byde velkommen
igen. Dog opfordrer vi specielt forældre, der tidligere har gjort brug af
tilbuddet, men ikke selv endnu har været hjælper, til at melde sig. Vi skal
brug 5-6 forældre/hjælpere pr. dag. Aktiviteterne bliver planlagt på forhånd
inden uge 28 af de hjælpere, der har meldt sig til den pågældende dag.
Dagen bliver således sat i struktur og planlagt, så alle kender sin rolle i
forhold til aktiviteterne på dagen. Hjælp os med at gøre Sommersjov til en
fantastisk uge for DIT barn. Uden forældres hjælp, bliver der ikke
Sommersjov. Derfor tjek kalenderen med det samme og meld tilbage, om
du kan hjælpe på jeanette@gyrstingeif.dk.
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 GIF skriver - fortsat
Opstart af sommersæsonen for fodbold.
U8 mixhold, trænere: Kim Krøjgaard og Lars Overholdt.
Mandag og onsdag kl. 16.30-17.30.
U12 drengehold, 2 nye trænere: Zimon Larsen og Thomas Larsen.
Mandag og onsdag kl. 17.30-19.00.
U14 pigehold, træner: Brian Andersen.
Mandag og onsdag kl. 16.45-18.00.
Seniorfodbold herre.
Mandag kl. 19.30-21.00.
Tilmeldingen er åben nu. Dette gøres via www.gyrstingeif.dk under
tilmelding.
Der bliver spillet på de nye baner ved Landsbyhuset. GIF har forsøgt at
samle træningstiderne for at tage hensyn til beboerne omkring banerne.
Udover træningsdagene kan forekomme hjemmekampe i forbindelse med
turneringer.

Med venlig hilsen
Gyrstinge Idrætsforening, Bestyrelsen

*****
Vil du gøre en forskel og er du vores nye instruktør?
Fra næste sæson, som starter i september 2013, kommer vi til at mangle
instruktører på vores springhold. Derfor er det vigtigt – for at holdet skal
starte op i september igen – at vi får hjælp til at finde nye instruktører. GIF
søger 2-3 instruktører M/K til De Seje Springere til næste sæson! Holdet
er et mix af drenge og piger fra 6-13 år! Der trænes de grundlæggende
teknikker inden for Springgymnastik!
Hvem er du?
Du har lyst til at arbejde med børn og er måske gammel gymnast. Nogen
erfaring eller kendskab til Springgymnastik er en fordel, men vi hjælper
dig meget gerne til at blive klædt på til opgaven igennem diverse kurser
hos DGI. Kunne der være noget for dig at træne 25 dejlige børn sammen
med 1-2 andre instruktører?
Kontakt Kitt: kitt@gyrstingeif.dk / 2925 0131. Vi glæder os til at høre fra
dig!

Kitt Spangbjerg, GIFs Bestyrelse.
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GIF skriver - fortsat
G Y M N A S T I K O P V I S N I N G 2013

 lørdag den 6. april 2013, kl. 14.00
Dørene åbnes kl. 13.15. Éntre: Børn kr. 10. Voksne kr. 25.
Kom glad og se hvad vores skrappe gymnaster og dygtige instruktører har
arbejdet på hele sæsonen.
Alle er velkomne - store som små, unge som ældre, så tag familien med
…….bedsteforældre, tanter, onkler og lad os få en hyggelig eftermiddag
sammen.
Dagen arrangeres af instruktørerne og GIF´s bestyrelse. Der vil være
mulighed for at købe drikke og lidt sødt til ganen fra vores GIF Kiosk
under hele opvisningen. Se også på www.gyrstingeif.dk
Vi glæder os til at se jer!

Mange hilsner
Instruktører og GIFs bestyrelse

 Den Nye Købmand skriver
Foråret er lige om hjørnet og det samme er konfirmationer, bryllupper,
havefester, fødselsdage osv....
Husk at du kan købe øl, vin og vand hos købmanden og levere det tilbage
som der er i overskud.

Kom ind i butikken og lad os aftale en god pris på drikkelse og tilbehør til
din fest.

Malene
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GIF skriver - fortsat
Lillebro lotteriet 2013

Vi vil igen i år komme forbi hos jer og sælge Lillebror lodder. Prisen er
igen kr. 20,00 og vi er virkelig glade for jeres opbakning. Tusind tak.
„Lillebror Lotteriet sælges hvert år i foråret. Lodderne sidder på et
halvmåneformet ark og er skrabelodder, hvor du straks kan se, om du har
vundet. Vinder du ikke på selve loddet, skal du gemme det til sluttrækningen
om 5 rejsegavekort til en værdi á kr. 30.000,-. Lotteriet sælges af børn og
unge fra foreninger, sportsklubber og skoleklasser som derved tjener penge
til egne aktiviteter på en nem måde – uden økonomisk risiko.
Samtidig støtter de via deres indsats Børnehjælpsdagens arbejde for de
cirka 15.000 børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet i Danmark.

Gevinster
3 Lillebror-hoveder i skrabe feltet udløser en gevinst i form af et gavekort
til en værdi á 200,- kr. til Matas, Kop & Kande, JYSK eller BR-Legetøj,
efter eget valg. Hos Kop & Kande og JYSK skal gevinstloddet indløses
direkte i butikken. Ønskes gavekort til Matas eller BR-Legetøj indsendes
gevinstloddet udfyldt med tydelig navn, adresse og telefonnummer i en
kuvert mærket „Matas“ eller „BR-Legetøj“ til Børnehjælpsdagen, som
herefter fremsender gavekortet til vinderen.
3 balloner i skrabe feltet udløser gratis entré til en af de på loddet nævnte
oplevelsesparker gældende for en person. Gevinstloddet med tre balloner
indløses ved indgangen til en af følgende forlystelsesparker: BonBon-Land,
Tivoli Friheden, Fårup Sommerland, Bornholms Middelaldercenter, Ti-
voli København eller Djurs Sommerland.

Sluttrækning
Gem nitteloddet og deltag i sluttrækningen om 5 rejsegavekort. Alle lodder,
der ikke er gevinstlodder, deltager i sluttrækningen om 5 rejsegavekort til
hver en værdi á 30.000,- kr. Vindernumrene trækkes af Notarius Publicus
og offentliggøres på www.bhd.dk og på telefon 3530 9319.

Ansvarlig - Lise Ross, Harpeager 5, Ørslevvester, 4173 Fjenneslev, tlf.
22670999.
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NLP coachen i Landsbyhuset skriver
Det har været en spændende opstarts-tid i mit lille coaching-firma i
Landsbyhuset, og jeg føler, I har taget rigtig godt imod mig. Mange har
interesseret spurgt ind til, hvordan det går, og især to spørgsmål er gået
igen:
„Er der kunder herude?“ og „Hvad er det egentlig en coach gør?“
Og lad mig starte med det nemme og svare: JA, jeg tror på, der er kunder
„herude“ og i det store opland, Gyrstinge har. Der er bestemt plads til
flere kunder hos mig, men det går den rigtige vej, og jeg har flere tilbud og
arrangementer i støbeskeen, som forhåbentlig kan hive flere til.
M.h.t hvad jeg som coach gør, så er svaret knap så nemt, men lad mig
prøve alligevel:
Coaching er en samtaleform, der på en effektiv måde får sat fokus på de
tilstande, vaner, situationer, tanker og lignende, der ikke virker optimalt
for os.
Ved at jeg som coach stiller åbne, direkte og udfordrende spørgsmål, finder
kunden og jeg ud af, hvad det er, han/hun virkelig vil - og hvad der (indtil
nu) har forhindret ham/hende i at opnå det.
Coaching er ikke terapi, og man fokuserer primært på fremtiden. Man
bliver støttet i en positiv udvikling gennem samtale, øvelser og refleksion,
og man finder frem til de ressourcer, man allerede indeholder, men måske
har glemt.
Og hvad kan det så bruges til? Stort set alt, hvis du spørger mig :) Her er
nogle eksempler:

- få bedre balance i livet (arbejde, familie, fritid m.m.)
- få det bedre som ledig (og kom tættere på dit næste job)
- undgå eller overvind stress og ledighedsstress
- få drømme til at blive til virkelighed
- formindsk din angst for f.eks. eksamener, jobsamtaler el. lign.

Og MEGET mere...
I kan læse mere på www.mariabaggerhansen.dk, og har I fået lyst til at
prøve, hvad coaching kan gøre for jer, så kontakt mig på tlf. 2197 2828
eller på mail@mariabaggerhansen.dk. Ha’ et skønt forår!               Maria
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 Kildeskolens bestyrelse skriver
Åben-skole-dag den 16. marts på Kildeskolen.
Dette års Åben-skole-dag på Kildeskolen bød på mange aktiviteter både
ud og inde.
I udskolingen (5.-6.kl) blev der vist videooptagelser af eleverne.Det var
bl.a.  en sjov musikvideo hvor nogle af eleverne sang „Jul i Angora“.
Udenfor udskolingens lokaler i Fritterhaven var der mulighed for at bage
snobrød.
I Mellemgruppen (3.-4 .kl.) var der lavet udstilling med projektet
„Førstehjælp i børnehøjde“ og 5 personer fra Benløse Frivillig Brandværn
mødte op, så de kunne svare på spørgsmål fra forældre og børn. Derud
over havde de en masse udstyr som blev vist frem der i blandt en
hjertestarter og en brandbil. Mange af børnene kendte brandmændene i
forvejen, da de underviser eleverne i førstehjælp på Kildeskolen en gang
om året.
Inde i skolens hovedbygning var der også masser af aktiviteter. Der var
pandekage bagning i skolekøkkenet, fælles skolemaleri i SFO lokalet, i
det kreative værksted blev der lavet påske klip, perleplader og sået karse i
mælkekartoner som børnene selv pyntede og fik med hjem. I den gamle
gymnastiksal var der godt gang i løbehjul, skateboard og waveboard løb.
I Indskolingens klasselokaler (0.-2.) var der også udstilling af afrikanske
masker som eleverne var i gang med at lave og ude på gangen hang projektet
„Universet“ til udstilling på væggen..
Ja, i alle afdelinger kunne man se at eleverne havde forberedt sig på besøg
ved en ekstra grundig oprydning i lokalerne og søde hilsner på tavlerne -
tak for det.
Landsbyhuset var også åbent, her var der bl.a. badminton, boldspil og fri
leg.
Dagen sluttede af med fælles frokostbord med selvsmurte sandwich i SFO
lokalet. Nogle medlemmer fra Lokalrådet havde bagt sandwichboller i
massevis. Krogagergård sponsorerede dejlige frikadeller og pålæg.
Peberdalsgård gav lækker bisonspegepølse. Rigtig mange blev og spiste
med og der blev hurtigt fuldt hus.
Skolebestyrelsen vil gerne takke for hjælpen fra forældre, Benløse frivillig
brandværn, Lokalrådet, Krogagergård, Peberdalsgård samt fra elever og
personale på skolen. Åben-skole-dag vil blive gentaget igen til efteråret,
alle vil være velkomne, og vi håber igen på mange besøgende.
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 GØLA skriver
Gyrstinge & Ørslevvester Lokale Arkiv
Der er plads til flere med historisk viden og/eller interesse for området
omkring Gyrstinge og Ørslevvester. Vil du være med til at forme arkivet,
kan du kontakte Steen på Arkiv@Gyrstinge.dk.
Vi har nu fået et stillet et tomt lokale til rådighed i Præstegården. Hvis du
har et skab, en reol, et bord eller et par stole, som du ikke har brug for
mere, vil vi måske være interesserede i at modtage dem. Skriv en e-mail
til Arkiv@Gyrstinge.dk for nærmere aftale.

Med venlig hilsen
Steen Mortensen

Gyrstinge & Ørslevvester Lokale Arkiv
E-mail: Arkiv@Gyrstinge.dk

Nørklegruppen skriver
Garn og tråd  - og hvad det kan blive til……..
Er du nysgerrig efter at vide noget om at strikke - hækle - brodere - kniple
- væve - sy på maskine?  - Og måske prøve det selv?
Den 14. september har du mulighed for at snuse til disse ting i festsalen i
Landsbyhuset. Du behøver ikke melde til, bare kom. Både børn og voksne
er velkomne. Nærmere om tid senere.

På nørklegruppens vegne, Lisbeth Huusom

Kildeskolens børnehave skriver
Kære forældre - Vi hører indimellem, at forældre med kommende børne-
havebørn, får besked om at vi ikke har plads i vores børnehave, når de
henvender sig til pladsanvisningen. Det er ikke sandt. Vi har pladser både
før og efter sommerferien, og I er velkomne til at ringe og aftale et besøg,
hvis I gerne vil se og høre, hvem vi er. Ring på 5762 7272 - dog helst ikke
i tidsrummet 9.30-12.00. På gensyn.

Med venlig hilsen personalet
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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

Lydanlæg udlejes
Henv. til Lokalrådet

lokalraadet@gyrstinge.dk
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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

Lille Svane
Skrædder

Nina Overholdt
Gyrstinge Præstemark 3

4100 Ringsted
tlf. 4710 1067 / 2258 1220

kontakt@lillesvane.dk
www.lillesvane.dk

Gyrstinge/Ørslevvester
Lokalråd

udlejer telt (6x8 m)
og en stor rund grill

til private arrangementer.
Kontakt:

Kenn Vium tlf. 5784 5639

Peberdalsgaard BISON
Salg af  Bisonkød, et sundt og

mørt kvalitetsprodukt.

Gyrstingevej 88, 4100 Ringsted.
Tlf. 4073 5313 for bestilling og

mere info.
www.peberdalsgaard.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@gyrstingeif.dk

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 Else Hansen,
Gyrstinge Præstemark 41, Ringsted
5784 5212,

Kildeskolen, www.kilde-skolen.dk
leder Vibeke Havre,
Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7262, vibh@ringsted.dk
Kildeskolens bestyrelse
formand Peter Flensted
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 Lone Sanggaard,
Gyrstinge Bygade 44, Ringsted
5784 5453,

Idrætsforeningen
www.gyrstingeif.dk
formand Jeanette Baag,
Harpeager 9, Fjenneslev
4344 1350, jeanette@gyrtingeif.dk

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 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
Marts
25.-01.04. Påskeferie, Kildeskolen, SFO og børnehave

April
Bøgebladet udkommer

02. Bogbussen, Den Nye Købmand, kl. 15.30-16.00, hver tirsdag
04. Møde om ny Landdistriktspolitik, Landsbyhuset, kl. 17-19
05. Madbix, Landsbyhuset, arr. Lokalrådet, kl. 18.00
06. Gymnastikopvisning, arr. GIF, Landsbyhuset, kl. 14.00
07. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag

Menighedsmøde, Gyrstinge præstegård
10. Støttegruppemøde for Den Nye Købmand, Landsbyhuset, kl. 19.00
17. Skolebestyrelsesmøde, Kildeskolen
23. Foredrag med Charlotte Hvass, arr. Lokalrådet, Landsbyhuset kl. 19.30
24. Byg og Bo generalforsamling, Landsbyhuset, kl. 19.30

Maj
03. Kildeskolens børnehave fejrer fødselsdag
07. Forårskoncert, Sigersted kirke, kl. 19.30
12. Konfirmationer, Gyrstinge kirke, kl. 9.00 og kl. 11.00
14. Ældreudflugt, arr. Menighedsrådet

Skolebestyrelsesmøde, Kildeskolen
20. Udendørs Pinsegudstjeneste, plænen ved Sct. Bendts Kirke
30. Skolefest, Kildeskolen

Juni
Bøgeblader udkommer

11. Tirs.klub.: Sommerudflugt
23. Sct. Hansfest, Præstegårdshaven
28. Sidste skoledag inden sommerferien, Kildeskolen

Juli
08.-11. Sommersjov, arr. GIF
08.-28. Lukkeuger, Kildeskolens børnehave og SFO

Husk at kigge i fælleskalenderen, inden du planlægger dit næste møde eller
arrangement. Se også kalender på Gyrstinge.dk og landsbyhuset-gyrstinge.dk.


