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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 august 2013 - deadline 30. juli
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Lokalrådet skriver

Der er i øjeblikket en tendes til, at flere og flere udfører frivilligt arbejde, hvilket
vi jo i Lokalrådet kun kan være glade for, men når der fra kommunal side bliver
taget initiativ til at formalisere og tilrettelægge det frivillige arbejde, kan vi godt
blive lidt bekymrede for, om det er endnu et besparelsestiltag. For en måneds
tid siden deltog jeg i en temadag for frivillige, som var tilrettelagt af
Landdistrikternes Fællesråd i samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter. Vi blev stillet spørgsmålet: Hvor går grænsen for frivillighed? Og
svaret var: Der hvor det frivillige arbejde bliver en pligt. Der skulle vi meget
nødigt nå til. Derfor er vi også en anelse tilbageholdende med jubelen i forhold
til Ringsted kommunes oplæg til en ny landsbypedelordning, som vi er blevet
opfordret til at komme med indspark til. Der kan være masser af fordele ved en
sådan ordning, idet det måske kan blive lidt lettere at få lavet nogle af de mindre
opgaver, som vi måtte have ønske om, men på den anden side kan man sagtens
forudse problemer i forhold til, hvem der bestemmer, hvad der skal laves og om
resultatet er som ønsket. Hvis vi så oven i købet kommer derud, hvor en evt.
landsbypedel måske overtager noget af det arbejde, som kommunens folk hidtil
har udført, så bliver det betænkeligt. Vi har i Lokalrådet valgt at indkalde samtlige
foreninger i området til et møde for at kunne give et så godt og dækkende svar,
som overhovedet muligt, og så må vi se, hvad fremtiden bringer.

Tirsdag den 4. juni kl. 19 er der planlægningsmøde i Præstegården for den
kommende Sankt Hans-fest. Som sædvanlig er der rigtig mange opgaver, der
skal fordeles og vi kan slet ikke overkomme dem alle sammen selv. Vi har en
liste over folk, der gerne vil tage sig af enkeltopgaver, men vi kan altid bruge
flere. Sankt Hans er en traditionsrig fest, hvor rigtig mange plejer at møde op
for at få en hyggelig aften sammen med naboer og gode venner. Det er en
spændende, men også krævende, opgave at forsøge at gøre alle glade og få
dette kæmpe arrangement til at blive en succes år efter år. Derfor: Mød op og
vær med til at sætte dit præg på Sankt Hans i Gyrstinge!
Ud over dette er der ikke så meget andet at sige end: God sommer til alle.

Vera Mortensen, Lokalrådet
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Søgruppen skriver

Hvad skal vi med søen fremover ?
Som omtalt i januar-nummeret af Bøgebladet tyder alt på, at Gyrstinge sø og
søbredderne vil blive overtaget af Ringsted kommune. Det er meningen, at hele
søområdet fremover skal være „naturpark“.

Lokalrådets Søudvalg har derfor udarbejdet en rapport med ønsker til den
fremtidige benyttelse. Rapporten ligger tilgængelig på www.gyrstinge.dk.

Der er tilsyneladende bred politisk enighed om at overtage søen, og det forventes,
at byrådet engang i 2013 vil tage endelig stilling til overtagelsen. Herefter kommer
der en planperiode, hvor retningslinjerne for opbygning, drift m.v. for
naturområdet vil blive udarbejdet.

Søudvalget vil forsøge at påvirke planlægningen i den retning, som fremgår af
udvalgets rapport, men vi er også klar over, at der kan være benyttelsesområder
og ønsker, som vi ikke er opmærksomme på.

Derfor vil Søudvalget gerne i kontakt med brugergrupper, foreninger og
organisationer, der har ønsker til den fremtidige benyttelse af søen. Har man
ønsker kan Søudvalget kontaktes på steen@kisselhegn.eu eller tlf. 4043 0930.

Steen Kisselhegn
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Sankt Hans Fest
i Præstegårdshaven i Gyrstinge

Program: 18.00 Haven åbnes.
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
børnemenu.
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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 Den Nye Købmand skriver

Denne gang skriver Malene ikke selv. Der er nemlig dannet en støttegruppe, for
at hjælpe Malene med at komme ned på en arbejdstid, der er rimelig i forhold
til hendes familie. Det er nødvendigt, at der bliver råd til mere personale.

Heldigvis er der stor opbakning i lokalsamfundet. I sidste nummer af Bøgebladet
indkaldte vi til støttegruppe-møde. Vi havde nok forventet at blive 20 til mødet.
Der kom 50! Mange har efterfølgende meldt sig til at gøre en frivillig indsats for
butikken. Vil du være med i arbejdet - eller bare have mere information, så ring
eller send en mail til Jens A (se her under).
Der arbejdes bl.a. med

• bestilling og udbringning af varer - både til travle folk og pensionister,
• nye varer i butikken - har du set de flotte blomsterbuketter?
• uddeling af reklamer med gode tilbud,
• udformning af støttebeviser,
• forskellige arrangementer ved butikken.

Butikken er af stor betydning for lokalsamfundet: For alle, der skal handle,
navnlig for unge og ældre, der ikke bare kan køre til byen, som en levende del
af byen, som service-center for pakkeaflevering, udbringning af medicin fra
Ringsted Apotek og udlevering af nøgler til Landsbyhuset m.m. Ud over at
være butik løser Den Nye Købmand mange store og små opgaver i hverdagen.
Kom gerne med ideer og kritik.

Venlig hilsen

Koordinationsgruppen:

Inge Krag Andersen: Tlf. 26 25 34 10, mail: ika@seeland.com. Jens
Andersen: Tlf. 57 84 55 26, mail: jahu1@privat.dk. Lise Ross: Tlf. 22 67
09 99, mail: famross1921@gmail.com. Malene Lindstorff: Tlf. 57 67 51 61,
mail: Lindstorff@privat.dk. Peter Flensted: Tlf. 29 48 12 76, mail:
peter@flensted.nu.
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„Bloddonor redder liv“
 

Vores „Nye Købmand“ er HJERTET i Gyrstinge / Ørslevvester
lokalsamfund.

Hjertet pumper ikke så godt.  Det er meget vigtigt, at det får mere
„blodtilførsel“.

Hvis ikke det får nok blod,  stopper hjertet og dør.  Hvis HJERTET går i stå
og DØR,

så  „DØR“  vores lille samfund også !!!!!!
 

HJERTET er med til,  at være omdrejningspunktet i hele vores
landsbysamfund.

 
Dør det:  Så bliver det Afvikling, istedet for Udvikling i byen.

DU kan være med til, at give nyt  BLOD.
Det gør du ved at huske på !!!!  at handle mere lokalt !!!!

 
HJERTET er med i fundamentet  - Skolen - Landsbyhuset og Kirken.

Vi skal værne om vores værdier. De værdier DU flyttede hertil får at få.
Og DU som er født og opvokset her og BLEV boende.

 
Når HJERTET skal holdes i gang, er det en fælles opgave.

 
Et gammelt ordsprog siger:  „Man skal yde, før man kan nyde“

og  „Giv mig en blomst, mens jeg lever“
 

Så husk at give blod !!
 

Venlig Hilsen
Inga Larsen
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Landsbyhuset skriver

Sæsonen er slut for de fleste hold under GIF. Men det kan altså godt lade sig
gøre at fortsætte hen over sommeren. Det kræver bare, at du kan stille med et
hold, der vil det samme som dig. Som sædvanlig er volleyball-holdet ikke til at
stoppe, så der kører sommer-volley tirsdage kl. 20-22. Kom gerne med forslag
til flere aktiviteter.
Øvrige nyheder i punktform:
- Økonomi: Renten er nu så lav, at det kan betale sig for os at omlægge det
store lån. Samtidig arbejder vi på at få nedsat vores energiafgifter. Vi er i dialog
med SKAT om dette.
- Vandskade: Kjær & Lassen kommer i uge 22 og ser på opgaven. Arbejdet
starter snarest muligt.
- Vej til Landsbyhuset fra Bondebjergvej / ny boldbane: Store nyheder!
D. 18. april modtog kommunen en mail fra Natur- & Miljøklagenævnet med
besked om, at de vil svare i løbet af 4-5 måneder! Der vil vi få at vide, om
arealet kan eksproprieres. Det er positivt, at kommunen er indstillet på at
gennemføre projektet og har afsat ekstra penge, fordi projektet bliver dyrere
end oprindeligt forventet.
- Beachvolley-banen: Arbejdet går i gang i starten af juni. Ved samme lejlighed
vil vejen nord for huset blive drænet.
- Endelig afregning vedr. kloakken: Intet nyt - men vi har rykket Ringsted
Forsyning igen.
- Låsesystemet: Bestyrelsen har gennemgået hele huset og lavet en plan for
de ændringer, vi kunne tænke os. Der vil nu blive indhentet et tilbud, og så må
vi se, hvor langt pengene rækker. Måske må vi vente med nogle af
forbedringerne. Har du ideer til forbedringer, så ring/mail.
HUSK:
- Brugerne af Landsbyhuset må ikke bruge skolens P-plads i dagtimerne.
- Sponsorskilte: 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). Skilt + første år: 1.500 kr., derefter 1.500 kr. om
året i to år, i alt 4.500 kr.
Du er velkommen til at henvende dig til bestyrelsen, hvis der er mere, du vil
vide.

Venlig hilsen Jens Andersen
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Tour de Gyrstinge
med efterfølgende fest afholdes i år

lørdag den 7. september
Vi prøver noget nyt:

Bestil maden eller medbring den selv.

Årsmøde og
brugergruppemøde

torsdag den 29. august.

Sæt X’er i kalenderen.
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Gyrstinge kirke 
Juni  juli 2013 

Gyrstinge konfirmanderne 2013

Foto: Wagnerfotografi
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Flere steder i Ny Testamente tales om den skønne, fuldkomne kærlighed. I
Bjergprædikenen siger Jesus f.eks.: „ Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske
fader er fuldkommen“ (Matt 5,48), for ikke at tale om Paulus, der i Kærlighedens
Højsang skriver: „ kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt“ (1 Kor
13,7). Disse og mange andre gode ord i Bibelen taler om den kærlighed, som vi
alle håber på og længes efter.
Højsommer og lyse nætter med deres fortryllende charme får os let til at glemme
at reflektere over disse ord. Varmen gør os dovne og døsige, men når det bliver
køligere – også følelsesmæssigt -  ja, så ved vi godt, at vi mennesker er langt fra
en fuldkommen kærlighed. Vi magter det simpelthen ikke. Vi bestræber os
måske i dagligdagen på at gøre vort bedste, men „fuldkommen kærlighed“ er
der aldrig tale om. Der vil jo altid være mange facetter i en sag, også flere end
vi i vores gudskabte menneskelighed kan forstå, så det, der på den korte bane
tager sig rigtigt ud, kan meget ofte på den lange vise sig at være endog særdeles
mangelfuldt.
Når vi i Bibelen møder ord om den fuldkomne kærlighed, fungerer de derfor
som en slags spejl, der på den ene side skal få os til at måle os på den skønne
fuldkomne kærlighed og erkende vores ufuldkommenhed og mangelfuldhed,
samtidig med at de på den anden side fungerer som en slags pegefinger eller
vejskilt, der viser hen til ham, der i sin fuldkommenhed er i stand til at rumme og
favne vores ufuldkomne kærlighed.

Lisbeth Lundbech

Den skønne umulige fuldkomne kærlighed
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Tirsdag d. 27. august kl. 19.00 holdes årets traditionelle og velbesøgte
introgudstjeneste for konfirmander og andre interesserede, som ønsker et
grundlæggende kendskab til vore smukke og traditionsrige gudstjenester. Denne
gang afholdes den i Sigersted og vi vil bl.a. tage udgangspunkt i Torslundetavlen
fra 1561 for på denne måde at få en forståelse for den lutherske gudstjeneste.

Introgudstjeneste i Sigersted kirke

Torslundetavlen

Sigersted kirke har meget gammelt fint kirkeinventar, bl.a. er de ældste af gavlene
på stolestaderne fra 1546, altså fra tiden lige omkring reformationen. Hvorfor
var det nu lige, at der kom bænke ind i kirkerne?

Lisbeth Lundbech
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Dronningen overværede åbningen
Solen skinnede fra en skyfri himmel, da den nye særudstilling „Messehagelen,
kirken & kunstneren“ blev åbnet den 6. april på Esrum Kloster & Møllegård i
Græsted. Dronning Margrethe overværede den officielle åbning af udstillingen.
Udstillingen er skabt i et samarbejde med Selskabet for kirkelig Kunst og
fantastiske messehageler fra hele landet er her udstillet indtil den 20. oktober.
Hendes Majestæt Dronningen har 2 messehageler udstillet, men udstillingen
rummer også messehageler kreeret af kendte kunstnere som Maja Lisa
Engelhardt, Lin Utzon, Peter Brandes, Per Kirkeby osv.

Bringstrups nye messehagel på Esrum Kloster
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I dette fornemme selskab finder vi også Bringstrups nye festmessehagel fra
2011 tegnet af Mette Langebæk.

Bringstrup kirkes nye festmessehagel er inspireret af kalkmalerierne i kirken fra
ca. 1450 og udgør en del af udsmykningen af Bringstrup Kirke, når den er i
brug. Den er stedsspecifik, som det hedder og kommer kun til sin fulde ret, når
den har disse kalkmalerier som baggrund. Den er syet i stoffet Satin La Tour,
som er silke på oversiden og bomuld på undersiden. Den er trykt med flock-
tryk, hvor motivet først trykkes på med lim. Herpå drysses så stoffibrene, der
binder sig til de limede områder. Særlige teknikker får fibrene til at rejse sig.
Mette Langebæks tegninger til Bringstrup Kirkes nye festmessehagel er hendes
første kirkelige arbejde, men hun har adskillige udstillinger bag sig i verslig
sammenhæng.

Bringstrup Kirkes festmessehagel fra 2009 har tidligere været udstillet på Nyborg
Strand i forbindelse med  Årsmødet for Menighedsrådsmedlemmer i 2012.
Udstillingen på Esrum Kloster & Møllegård er åben indtil d. 20. oktober.

Lisbeth Lundbech

Udstillingen på Esrum Kloster & Møllegård er åben indtil 20. oktober 2013
og kan ses tirsdag – søndag kl. 11 – 17, se også http:// www.esrum.dk

Ældreudflugten den 14. maj går i år netop til Esrum Kloster for at se denne
spændende udstilling.

 - og ældreudflugt
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www.personregistrering.dk

www.personregistrering.dk er en meget nyttig internetadresse. Her kan du hente
nyttige oplysninger om navne, fødsler, faderskab, dødsfald, ægteskab osv. Du
kan også fra denne side udskrive  blanketter til udfyldelse og aflevering hos den
kirkebogsførende sognepræst / kirkekontoret, hvilket er meget tidsbesparende.
Desuden kan du udfylde og sende blanketter med Digital Signatur eller Nem Id
direkte fra www.personregistrering.dk, så du helt undgår at ulejlige dig hen på
kirkekontoret. Desuden kan du også på denne internetadresse betale for
navneændringer med dit Dankort.

Den danske klosterrute

Den Danske Klosterrute er en turist-
og pilgrimsvandrerrute gennem hele
Danmark med temaerne kirke, kunst,
historie og natur. Det er en helårsrute
og kan også bruges af cyklister. Unitas
Forlag har udgivet en folder i
samarbejde med Den Danske
Klosterrutes Støtteforening.

Se og læs mere på
www.klosterruten.dk
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Gudstjenesteliste Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge

Juni
02. juni – 1.s.e.trin.: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
09. juni – 2.s.e.trin.: Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30
16. juni – 3.s.e.trin.: Vetterslev 9 – Gyrstinge 10.30
23. juni – 4.s.e.trin.: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
30. juni – 5.s.e.trin.: Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30

Juli
07. juli – 6.s.e.trin.: Sigersted 9 (Ulla Toft)
14. juli – 7.s.e.trin.: Vetterslev 9 – Gyrstinge 10.30
21. juli – 8.s.e.trin.: Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30
28. juli – 9.s.e.trin.: Vetterslev 9 – Sigersted 10.30

August
04. august – 10.s.e.trin.: Gyrstinge 9 (Ulla Toft)

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.
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 GIF skriver

Vi mangler hjælp fra september til De Seje Springere!
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!
Holder 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.
Du er forælder og har en pige eller dreng på holdet og vil gerne hjælpe, men vil
ikke have det fulde ansvar.
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 på mandage fra 16:30 – 18:00.?

Unge hjælpere til vores gymnastikhold!
Vi mangler også unge hjælpere til vores hold:
Spillopper
Krudtugler
De Seje Springere
Du går i 5. eller 6. klasse efter sommerferien og har måske selv gået til gymnastik
på holdene. Har du lyst til at hjælpe de små til at blive bedre, så ring eller skriv
til mig, eller få mor og far til at ringe – det må du også. Så kan vi tale om, hvilket
hold, du bedst kunne tænke dig at hjælpe på.
Kontakt Kitt: kitt@gyrstingeif.dk / 2925 0131.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Kitt Spangbjerg,

GIFs Bestyrelse.
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TILMELDING TIL

SOMMERSJOV 2013

Hvem: børn i alderen 6 – 13 år!
Hvornår: 8. – 11. juli 2013
Hvad tid: kl. 9 – 15 (pasning kl. 8 –
16.00)
Hvor: Præstegårdshaven i Gyrstinge.
Hvad skal vi lave: vi skal have det sjovt,
spille boldspil, lege, hygge, være kreative…
og så er der overraskelser undervejs!

Tilmelding på www.gyrstingeif.dk
Sidste frist d. 16. JUNI 2013.

Af tilmeldingen skal fremgå barnets navn,
adresse, alder og størrelse på t-shirt. Udover
det kontaktperson samt tlf. nummer i
dagtimerne.

Pris for alle dagene: kr. 150,-
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GIF skriver - fortsat

Far-mor-barn
Lørdag, kl. 10.00-11.00
Alder: 1-3-årige

Spillopperne
Torsdag, kl. 16.00-17.00
Alder: 3-4-årige

Krudtuglerne
Onsdag, kl. 16.00-17.00
Alder: 5-6-årige

De Seje Springere
Mandag, kl. 16.30-18.00
Alder: 1.-6. klasse

Power Women
Tirsdag, kl. 19.00-20.00
Alder: 16+

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 vores airtrack samt
andre gymnastikredskaber, spiller bold og kravler i
ribber.

Vi leger og bevæger os til musik, har det sjovt og
bliver introduceret for de grundlæggende grov-
motoriske bevægelser inden for gymnastik

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.

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.

Der bliver virkelig gang i den igen i år. Udfordringer
som kick-starter vores puls, styrke, balance og
konditions træning, bl.a. fælles og individuelle cirkel
træning, både med og uden redskaber. Det bliver 1
times hård træning med sved på panden - men også
mange grin og hygge!!

Gymnastikhold, sæson 2013 / 2014 – holdstart uge 36
Landsbyhuset i Gyrstinge
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GIF skriver - fortsat

Zumba
Torsdag, kl. 19.00-20.00
Alder: 13+

Senior Motion
Onsdag, kl. 10.00-11.00
Alder: M/K 50+

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!!!

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!!!

Spørgsmål til holdene henvendes til Kitt Spangbjerg: kitt@gyrstingeif.dk eller
tlf.: 29 25 01 31

Priser pr. sæson for deltagelse på hold i GIF:
Børn: 450 kr.
Voksne: 450 kr.
Zumba: 600 kr.

Tilmelding skal ske på www.gyrstingeif.dk
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 GIF skriver - fortsat

Nyt fra GIF fodbold
Så er udesæsonen skudt i gang, og vi er begyndt træning på banerne ved
Landsbyhuset.
Det har været lidt en lang proces at blive klar til sæsonen, da græsset har drillet
os en del, men vi er godt på vej.
Vi har dog stadigvæk problemer med vand på banen, men vi arbejder på at
komme dette problem til livs.

Vi vil prøve permanent når vi holder stævne, at få forældre, udøvere, trænere,
bestyrelse til i fællesskab at få lavet en eller anden form for kiosk/bod. Dette er
med henblik på at vi kan tilbyde drikke, kage, kaffe til udøvere og tilskuere.
Samtidig støtter man jo også GIF og lokalsamfundet.
Vi har haft to stævner; et den 5. maj, hvor vi havde et rigtig godt stævne med
masser af gode fodboldoplevelser.
Vores andet stævne måtte vi desværre aflyse i sidste øjeblik, da vores bane
stod under vand. Men så tilbød Slaglille-Bjernede IF sine baner til stævnet, og
vi fik et godt stævne trods alt.

Vores U14 piger kæmper en gæv kamp for at overleve, men måske lidt forgæves
da de kun lige kan stille hold, og ikke har mulighed for udskiftning. Så hvis du/
I kender nogle fodboldpiger, der kunne tænke sig at spille på holdet, så lad
denne besked gå videre.

GIF fodbold har fået nogle henvendelser ang. seniorfodbold. Der er pt. tre
tilmeldte, men vi skal op på ti udøvere, så hvis du har lyst til hyggeligt
fodboldsamvær, så ville vi træne hver mandag kl. 20.00. Hvis du er interesseret,
så gå ind på hjemmesiden og se kontaktoplysninger, www.gyrstingeif.dk.

Til sidst et stort ønske om en god sæson og gode stunder på banen.
Jonas Vedel

GIF
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 Nørklegruppen skriver

Rettelse fra Nørklegruppen:

Dagen, hvor du kan prøve at arbejde med garn og tråd på mange forskellige
måder, bliver den 28. september i Landsbyhuset,- og ikke den 14. som tidligere
skrevet, da der skulle være fest.
Mere om program i næste Bøgeblad.

På Nørklegruppens vegne,

Lisbeth Huusom
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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 vakant
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

Maj
30. Skolefest, Kildeskolen

Juni
Bøgeblader udkommer

02. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
04. Bogbussen, Den Nye Købmand, kl. 15.30-16.00, hver tirsdag

Skt. Hans planlægningsmøde, præstegården, kl. 19.00
Sommer-volley, GIF, Landsbyhuset, kl. 20-22, hver tirsdag

11. Tirs.klub.: Sommerudflugt
14. Afskedsreception for Jytte Jeppesen, Kildeskolen, kl. 14-16
23. Sct. Hansfest, Præstegårdshaven
28. Sidste skoledag inden sommerferien, Kildeskolen

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

August
Bøgebladet udkommer

12. Skolestart efter ferien, Kildeskolen
27. Introgudstjeneste, Sigersted kirke, kl. 19
29. Årsmøde og brugergruppemøde, Landsbyhuset

September
02. GIFs gymnastiksæson starter, Landsbyhuset
07. Tour de Gyrstinge og fest, arr. Landsbyhuset
17. Tirs.klub.: Sensommerfest på Gyrstinge Skovkro
28. Nørkledag, Landsbyhuset

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


