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Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd
Formand:
Næstformand:
Kasserer:

Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.)
23 64 31 13
Birgitte Niemann, Bakkegårdsvej 1, Fjen. (red.) 57 80 80 58
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:
Næstformand:
Kasserer:

Sognepræst
Provst
Andet:
Graver:
Kirkeværge:

Else Hansen, Gyrstinge Præstemark 41,
Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen. (red.)
Kirsten Forsingdal, Ørnekildevej 22, Fjen.
Jan Karsberg, Høtoften 13
Anne Dorte Holm Hansen, Ørslevvestervej 58
Lisbeth Lundbech, Bringstrup Præstegård

57 84 52 12
57 80 93 25
57 80 94 57
57 85 65 60
57 80 10 76
57 61 30 10

Lars Poulsen, Kirkevænget 2c, Sorø

57 83 05 34

Kirsten Kristensen
Kurt Jensen

22 43 64 62
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 februar 2014 - deadline 26. jan.
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Lokalrådet skriver
For mig er november den tristeste måned på året. Det bliver tidligt mørkt og
sent lyst, det begynder for alvor at blive koldt og ofte regner det meget. Så er
det skønt at vi har hele december måned med lys alle vegne, også på træet
foran Kildeskolen. Lørdag den 30. november er der åben skole i Gyrstinge og
derefter er der familiegudstjeneste i kirken kl. 13.15 efterfulgt af juletræstænding
på plænen foran skolen. Til sidst serveres der æbleskiver med gløgg eller kakao
i Præstegården. Træet er igen i år velvilligt doneret af Sorø Akademi og er
hentet i Lille Bøgeskov. Vi siger mange tak for det.
I forbindelse med det nys overståede kommunal- og regionsvalg blev der i
hvert af de ti landsbyområder i Ringsted kommune holdt et vælgermøde, hvor
man havde mulighed for at stille spørgsmål til nogle af kandidaterne. I Gyrstinge
havde vi den 6. november et velbesøgt møde, som blev afviklet i god ro og
orden. Nu er valget overstået, pladserne besat og det står klart, at Gyrstinge
igen har et lokalt medlem af byrådet. Det kan vise sig at være en fordel med en,
der kender lokalområdet, når der fra tid til anden dukker sager op af særlig
interesse for os herude.
Efteråret har været en travl tid for rigtig mange af beboerne i GyrstingeØrslevvester, idet der er blevet arbejdet ihærdigt på at starte en andelsforening,
som skal stå for at drive købmandsbutikken videre, når Malene ikke længere
er der til at styre slagets gang. Lokalrådet har drænet kassen og tegnet et
andelbevis på 5.000 kr., idet vi synes, at vi skal kæmpe for at bevare vores
købmand. Det er meget vigtigt for os, at der stadig er lidt liv i Bygaden og er der
noget, som kan gøre, at landsbyer overlever, så er det erhvervsliv. Desuden er
tilstedeværelsen af en dagligvarebutik i Gyrstinge med til at lette arbejdet
betydeligt i forbindelse med Lokalrådets arrangementer i både Landsbyhuset
og i Præstegården. Vi køber alt, hvad vi overhovedet kan i butikken, og når
festen er slut, kan vi altid levere det ubrugte tilbage. Tænk på, hvor besværligt
det ville være, hvis vi skulle køre helt til Ringsted efter øl, vand og vin, hvorefter
vil skulle transportere alle de tomme flasker tilbage igen. Vi håber, at det lykkes
at få ansat en bestyrer til at køre butikken videre til glæde for alle i lokalområdet
Bøgebladet december 2013
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Lokalrådet skriver - fortsat
og vil opfordre alle til at benytte butikken så meget som overhovedet muligt, så
vi kan bevare den i mange år endnu.
Til slut vil jeg bare minde om, at vi har fællesspisning igen fredag den 7. februar
med tilmelding senest søndag den 2. februar. Se opslag hos købmanden og i
skolen/børnehaven.
Lokalrådet ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
Vera Mortensen
Lokalrådet

Gyrstinge vandværk skriver
Udskiftning af vandmålere
Gyrstinge Vandværk er i fuld gang med udskiftning af vandmålere men det tager
længere tid end angivet. Vi kontakter jer for aftale om udskiftning, når vi kommer
til jeres måler og evt. ikke træffer jer hjemme.
Med venlig hilsen
Gyrstinge Vandværk
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Den kommunale dagpleje skriver
Nu er efteråret over os, og det giver os mange muligheder for gode, og dejlige
oplevelser i det skønne vejr med vores dagplejebørn. Oktober og november
måned har vi brugt legestuen på at lave forskellige aktiviteter såsom, at lave
aftryk med blade, samle på kastanjer, lave boller, og vi har arbejdet med gips.
Vi sætter fokus på ’sanserne’ i dette legestue år og derfor vælger vi aktiviteter
der berører dette emne.
Som altid er vi meget ude og nyder de skønne omgivelser i Gyrstinge
præstegårdshave, hvor børnene boltrer sig i blade, leger med grene, løber, rutsjer,
klatrer og bruger deres krop. I den landsdækkende ’bevægelses uge’ har vi
også været aktive med børnene, og belønnet de små med en lille medalje for
deres indsats
Nu nærmer julen sig og vi er i fuld gang med at lave hemmeligheder til mor og
far, og vi glæder os til julefesten hvor der i år, som noget helt specielt optræder
et bamseteater for os.
Der er stadig ledige pladser i den kommunale dagpleje i Gyrstinge og
småbørnsforældre og deres børn er velkomne til at kigge forbi i legestuen i
præstegården i Gyrstinge, hvor vi er samlet hver onsdag.
Sanne, Birgitte, Ulla, Tina og Irene
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Landsbyhuset skriver
Landsbyhuset er lokalsamfundets hus, og det skal bruges, så kom gerne med
forslag til aktiviteter. Som alle andre haller, har vi mange ledige timer i
weekenderne, og som alle andre forsamlingshuse har vi en del ledige timer på
hverdage. Så bare læg hjernen i blød.
Vejen rundt om huset er nu sat i stand, og den bliver ødelagt, hvis man kører ud
over kanterne. Og den er til at køre på. Derfor er der

parkering FORBUDT på vejen!!!
De seneste måneder har været præget af kampen for at bevare vores butik.
Landsbyhuset har været rammen om flere positive møder med stort fremmøde.
Og det er lidt fantastisk at bo i et lokalsamfund, hvor det på en måneds tid kan
lade sig gøre at samle ½ mio. kr. ind til at bevare denne vigtige „tråd“ i det
lokale netværk. Købmanden har stor betydning for driften af Landsbyhuset, så
det var naturligt for bestyrelsen at bidrage med 50.000 kr. fra huset til den
fortsatte drift af butikken. Beslutningen blev truffet efter en grundig vurdering af
husets driftsøkonomi. Det betyder selvfølgelig, at der er andre vigtige beslutninger,
vi må udskyde, fordi vi ikke kan bruge pengene flere gange. Vi vil blandt andet
meget gerne have omlagt de udvendige ramper ved dørene rundt om huset, og
låsesystemet skal ændres, men det må vente.
Vi havde en rigtig god arbejdsdag i huset lørdag d. 5/10. En hel del ting blev
ordnet - nogle af dem er mere synlige end andre. Noget nyt er:
- Nu også med bordtennis: Man er velkommen til at benytte det nye
bordtennisbord på balkonen. Der vil blive opsat et net ud mod hallen. Og så
prøver vi at indkøbe bat og bolde.
Den helt store sag siden sidst har ellers været
- Vej til Landsbyhuset fra Bondebjergvej / ny boldbane: Efter at have
ventet i 2½ år fik vi endelige svar fra Natur- og Miljøklagenævnet på klagen fra
ejerne af trekantgrunden over, at kommunen vil ekspropriere noget af deres
jord. Desværre gik nævnets afgørelse os imod, fordi den var truffet på et helt
Bøgebladet december 2013
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Landsbyhuset skriver - fortsat
forkert grundlag. Nævnet lagde nemlig vægt på, at der kun bor 345 mennesker
i Gyrstinge. Men de mulige brugere er jo i det mindste Gyrstinge Sogns 826
beboere og nogle af skoledistriktets knap 3.000 beboere. Desuden forholdt
nævnet sig ikke til, at lokalplanen også skulle løse problemerne med tilkørsel til
Landsbyhuset. Sammen med Lokalrådet, GIF og skolebestyrelsen har vi holdt
møde med kommunen, og vi var enige om i første omgang at bede nævnet tage
sagen op igen. Hvad der videre sker, afhænger af deres svar.
- Beachvolley-banen: Når du læser dette, skulle arbejdet gerne være næsten
afsluttet. Det er vigtigt, at arbejdet med at støbe bøsninger til stængerne er
klaret inden vi får for meget frost. Som man sikkert har bemærket, er petanquebanen færdig og taget i brug. Til orientering for enkelte hundeejere kan det
oplyses, at det ikke er et hundetoilet, der er anlagt.

- Endelig afregning vedr. kloakken: Ting tager tid, men: Sagen forventes
afsluttet i dette regnskabsår. Da Landsbyhuset kun ejer den jord, huset ligger
på + belægningen i en bredde af 2m rundt om huset, er det kommunens opgave
at holde afvandingen af P-pladsen.
- 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.
Henvend dig gerne til bestyrelsen, hvis der er mere, du vil vide.
Venlig hilsen Jens Andersen.
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Andelsforeningen skriver
Information fra andelsforeningen for „Købmanden“
Vores store sammenhold, her i Gyrstinge, har endnu engang vist sig, at være
noget ud over det sædvanlige – på grund heraf vil der fortsat være købmandsbutik
i vores by ☺
Bestyrelsen mener, at det økonomiske grundlag for, at vi overtager
købmandsbutikken, er i orden, så det har vi givet besked om til Malene.
Fra den 1. januar er det så vores butik – tillykke til os alle!
Vi har fået tilsagn på tegningsblanketterne på kr. 524.000 og i skrivende stund
(25.11.2013), er der indsat kr. 422.000. De af jer, der endnu ikke har nået det,
skal indbetale andelen i Sparekassen Sjælland:
Reg. Nr.: 5292 Kontonummer: 115475
Så hurtigt som muligt og helst inden d. 5. december.
Vi skal stadig bruge flere penge, da vi ikke helt har nået det ønskede beløb i
anpartskapital. Vi henstiller derfor til at endnu flere vil indskyde kapital som
andelshavere. Sammen med Bøgebladet er der lagt en tegningsblanket og de
kan stadig indleveres i købmandsbutikken. Alternativt send en mail til
loenninge@gyrstinge.dk eller til peter@flensted.nu
Hvis du vil modtage information om butikken, uanset om du er andelshaver
eller ej, så send en mail til peter@flensted.nu og du kommer med på mail-listen
med information.
Vi har nu afholdt 2 bestyrelsesmøder og glæder os til at starte op den 1. januar.
Vi har konstitueret os således:
Formand Ole Olsen
Kasserer Klaus Rebien
Sekretær Peter Flensted
Medlem
Carsten Roed Jensen
Medlem
Jens Frandsen
Suppleant Martin Houmand
Suppleant Rie Houmand
Hilsen Peter Flensted
Bøgebladet december 2013
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Tirsdagsklubben skriver
Tirsdagsklubben er kommet godt i gang med sine ugentlige mødedage i
Gyrstinge præstegård. Der er stort fremmøde til foredrag og Whist-spillerne
hygger sig, når der ikke er „specielle arrangementer“. Hold øje med klubbens
aktiviteter, som er på Bøgebladets kalender og også annonceres i Lokalbladet.
Program fås desuden ved at møde op i præstegården tirsdage kl. 14-17.
I skrivende stund er der bankospil den 26. nov. og foredrag med Steff Ejlertsen
om at have været børnehjemsdreng 1951-1961, den 3. dec. Steff Ejlertsen
fortæller om en institution, præget af stor omsorg og kærlighed overfor de anbragte
børn.
Juleafslutningen den 10. dec. har ikke som tidligere år Max og Jørgen til at stå
for det musikalske. Det meget populære makkerpar har ønsket at andre kunne
tage over. Det er derfor Lise og Kristian, Holme-Olstrup, der synger og spiller
før og efter smørrebrød m.m.. Tilmelding til julefest er senest den 3. dec.
„Rejsen til det hvide kontinent, Antarktis“, den 14. januar, er med Lise Omann,
Ringsted. Status og banko er den 28. januar.
“Den snakkende fynbo“, Preben Hansen, kommer den 4. februar og fortæller
fra Søby brunkulslejre, hvor han bl.a. gik i skole 1942-1944.
Dette var et indblik i kommende aktiviteter, som de er planlagt indtil videre. Nyt
program kommer „på gaden“ først i februar.
Tak til alle som er med til at holde liv i Tirsdagsklubben.
Glædelig jul og godt nytår !
Hilde Andersen.
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Gyrstinge kirke
december—januar 2013/2014

Nytårskur 1. januar 2014 i Sigersted kirke
Vær velkommen, Herrens år,
Og velkommen herhid!
Sandheds Gud! lad dit hellige ord
Oplive, oplyse det høje Nord!
Velkommen, nytår, og velkommen her!
DDS 712
På årets første dag i det Herrens år 2014 er det Sigersted Kirke, der åbner
dørene for hele pastoratet og andre interesserede.
Vi vil tage hul på det nye år og sige farvel til det gamle kl. 15.00 med en
gudstjeneste, som skal rumme såvel længsel som afsked. Vi vil naturligvis også
ønske hinanden godt nytår med et glas champagne og lidt spiseligt, som
Bringstrup-Sigersted menighedsråd vil være vært for.
Vores organist og sanger vil være med til at gøre dagen festlig med musik også
efter gudstjenesten.
Lisbeth
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Julekoncert i Gyrstinge 12. december kl. 19.30
I år byder Gyrstinge menighedsråd trompetist Mads Sørensen og organist Carl
Jørgen Nielsen velkommen som medvirkende ved årets julekoncert.
„Vi synger julen ind“
kalder kunstnerne deres arrangement, hvor de vil spille en række kendte stykker
for trompet og orgel med relation til julen. Der vil naturligvis også være lejlighed
til at synge en række af vore dejlige julesalmer, ledsaget af trompet og orgelmusik.
Såvel musik som fællessang vil være ledsaget af stemningsfulde billeder på
storskærm.
Carl Jørgen Nielsen vil introducere såvel salmer som musikstykker.
Trompetist Mads Sørensen startede
tidligt sin musikalske karriere og har
netop bestået sin bachelorgrad på Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium
som blot 20 årig. Mads har bl.a.
modtaget Vordingborg Kommunes
kulturtalentpris og deltaget i en række
internationale masterclasses og kurser. I
studieåret 2013-14 er Mads på
studieophold ved konservatoriet i Melbourne, Australien, men er hjemme i
december i anledning af julen.
Carl Jørgen Nielsen har været
organistassistent ved Haslev kirke i 25 år,
inden han i 2006 blev organistassistent ved
Vor Frue Kirke i Vordingborg.
Gyrstinge menighedsråd vil være vært ved
et mindre traktement i forbindelse med
julekoncerten.
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Minikonfirmandundervisning i Gyrstinge
I uge 2 i 2014 udbydes der minikonfirmandundervisning i Gyrstinge Præstegård.
Undervisningen vil strække sig over er forløb på 12 gange og minikonfirmanderne
vil være med til at tilrettelægge et par gudstjenester.
Hvorfor?
Ideen bag minikonfirmandundervisningen er at gøre børnene fortrolige med
kirken og det, der sker i kirken og vi håber, at de herigennem vil opleve kirken
som et spændende sted at være. Minikonfirmanderne vil deltage i
fastelavnsgudstjenesten i Gyrstinge d. 2. marts og slutte undervisningen Midfaste
søndag d. 30. marts ved bl.a. at deltage i familiegudstjenesten i Gyrstinge kirke
kl. 14.00.
Oplevelse frem for undervisning
Der lægges vægt på oplevelse fremfor undervisning, så der er på ingen måde
tale om tavleundervisning.
Frivilligt og gratis
Det er frivilligt og gratis „at gå til minikonfirmand“. Det skal ikke konkurrere
med skolens undervisning i religion, men derimod give en god baggrund for
konfirmandundervisningen i 7. klasse. Det er dog ikke noget krav, at man skal
have gået til minikonfirmandforberedelse, for at blive konfirmeret.
Der vil hver gang blive serveret noget spiseligt og drikkeligt.
Du kan høre nærmere hos:
Konfirmandlærer Gitte Stolberg, Tlf. 57 64 96 30 – gitte.stolberg@gmail.com
og
Sognepræst Lisbeth Lundbech, Tlf. 57 61 30 10 – llu@km.dk
Der vil tilgå Kildeskolen nærmere information.
Lisbeth Lundbech
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Småbørnsgudstjeneste
Onsdag den 11. december kl. 9.30 i Gyrstinge kirke.
Her vil der være juleafslutning for de mindste under deltagelse af dagplejebørn
og børnehavebørn, men gudstjenesten er åben for alle, så har du besøg af et
barnebarn eller lignende, så er du velkommen til deltage.
Vi skal snakke om julen, tænde lys på juletræet og danse om juletræ inde i
kirken.
Lisbeth Lundbech

Kyndelmissesammenkomst
Sognets ældre beboere i Sigersted, Bringstrup og Gyrstinge Ørslevvester sogne
inviteres hermed til Kyndelmissesammenkomst

Søndag den 2. februar 2014
Vi begynder med en gudstjeneste i Gyrstinge Kirke kl. 10.30.
Herefter går turen til Benløse Kro, hvor frokosten nydes.
Efterfølgende er der fortællinger fra middelalderen ved Gitte Stolberg, Lisbeth
Lundbech fortæller for os, og der er fællessange.
Der vil være kirkebil fra Sigersted og Bringstrup kirker til gudstjenesten i
Gyrstinge. Efter gudtjenesten vil der være fælles transport til Benløse Kro og
retur til kirkerne efter afslutning.
Deltagerpris: 100 kr.
Vel mødt og vi vil bede om tilmelding senest mandag den 27, januar 2014 til
Ingrid Sørensen 57613793 eller Kirsten Forsingdal 57809457.
Menighedsrådene

Juletræ
Juletræet står nu allerede flot foran Kildeskolen med lysene tændte i de mørke
timer. Også i år har Sorø Akademi velvilligt ladet os hente et træ i Store Bøgeskov.
Det takker vi hermed for, og skulle man have lyst til selv at tage til skoven og
fælde sit juletræ, skulle vi hilse og sige, at det kan man 2. og 3. weekend før
juleaften ved Fredskovsminde.
Lokalråd og Menighedsråd
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Flisegulv i Gyrstinge kirke
Da man i 1939 gravede ud til
varmeanlæg, fandt man vestligst i skibet
rester af et flisegulv fra omkring år 1300.
Den afbillede flise måler 16,5 x 16,5 x
3,5 cm. Desuden er der fremdraget fliser
med spejlvendte majuskler og andre med
grif i hulrelief. Den afbillede flise er et
unikum. De indfundne rester er indsamlet
af sognepræst Karl Andersen.
Kilde
http://danmarkskirker.natmus.dk
Under afsnittet: tilføjelser og rettelser

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.
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Omsorgs- og ansvarserklæring
Anerkendelse af faderskab/ omsorgs og Ansvarserklæring
Hvis forældrene ikke er gift, bør de snarest efter fødslen udfylde og underskrive
en Omsorgs- og ansvarserklæring. Derved anerkender faderen barnet som sit.
Blanketten medfører fælles forældremyndighed. Blanketten findes på
hjemmesiden www.personregistrering.dk. Den kan udfyldes digitalt og
underskrives med nem-id, eller den kan printes ud og udfyldes i hånden (husk
vitterlighedsvidner) eller ring til sognepræsten på tlf. 5761 3010, så vil hun hjælpe.
Det er vigtigt, at forældrene afleverer Omsorgs- og ansvarserklæring hurtigt,
dvs. i løbet af 14 dage (sendes den digitalt er fristen dog kun 10 dage!). Det
giver den hurtigste registrering, når sognepræsten (kirkekontoret) kan foretage
den. Senere eller manglende indlevering af Omsorgs- og ansvarserklæring
betyder, at behandlingen gives videre til Statsforvaltningen Sjælland med lang
sagsbehandlingstid til følge.
Først når faderskabet er registreret, har jeres barn i juridisk forstand en far.
Derfor er det vigtigt, at forældrene er opmærksomme på at aflevere en Omsorgsog ansvarserklæring.
En omsorgs-og ansvarserklæring betyder bl.a.
· At faderen har forsørgelsespligt over for jeres barn
· At faderen og barnet har ret til at arve efter hinanden
· At faderen kan få samvær med jeres barn
· At faderen kan få del i forældremyndigheden
· At barnet kan få faderens efternavn
· At barnet kan få samme statsborgerskab som faderen, hvis
betingelserne herfor er opfyldt.
· At faderen kan få forældremyndigheden ved aftale eller dom
Her i pastoratet indleveres omsorgs-og ansvarserklæringer indenfor 14dages
fristen til Sognepræsten, Bringstrup Præstegård, Egerupvej 11, 4100 Ringsted
Lisbeth Lundbech
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Gudstjenesteliste Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge
December
01. december – 1.s. i advent:
08. december – 2. s. i advent:
15. december – 3. s. i advent:
22. december – 4. s. i advent:
24. december – Juleaften:
25. december – Juledag:
26. december – Anden juledag:
29. december – Julesøndag:

Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30
Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30
Sigersted 9 (Ulla Toft)
Bringstrup 10.30
Gyrstinge 14 – Sigersted 15.15 –
Bringstrup 16.30
Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
Gyrstinge 10.30
Haraldsted 9 – Gyrstinge 10.30

Januar 2014
01. januar – Nytårsdag:
05. januar – Helligtrekongers søndag:
12. januar – 1. s. e. h. 3 k.:
19. januar – 2. s. e. h. 3 k.:
26. januar – 3. s. e. h. 3 k.:

Allindemagle 13 – Sigersted 15
Bringstrup 9 (Ulla Toft)
Allindemagle 9 – Gyrstinge 10.30
Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30
Allindemagle 9 – Bringstrup 10.30

Februar 2014
02. februar – 4. s. e. h. 3 k.:
Sigersted 9 – Gyrstinge 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 gangbesværede.
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

Bøgebladet december 2013

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
Ny fodboldtræner.
På holdet Fodbold Fitness for herrer, også kaldet seniorfodbold, har Carsten
Jensen valgt at blive træner for holdet. Der vil nu komme mere struktur på
fodboldholdet. Så har du lyst til at dyrke fodbold med andre voksne (+18 år),
så er dette holdet for dig.
Der spilles i Landsbyhuset mandag kl. 20-21.30, samt på kunstgræs udendørs
i Ringsted onsdag kl. 20.30-22.00. Tilmeld dig allerede nu via
www.gyrstingeif.dk/tilmelding
Carsten er samtidigt kommet med i GIF bestyrelse, hvor han nu er kontaktperson
i fodboldafdelingen.
De Seje Springere på overnatning.
Fra lørdag den 9. til søndag den 10. november 2013 var der 12 Seje Springere
og instruktør Bitten, der tog på overnatning hos Benløse Idrætsforening – en
årlig begivenhed i Asgårdshallen. I alt var der ca. 60 børn og omkring 20-25
voksne + hjælpere, der fra lørdag til søndag hyggede sig med masser af
gymnastik, Parkour, Zumba. Lørdag aften var der Stjerneløb, inden der blev
gjort klar til film … en super dejlig weekend. Springerne fik prøvet nogle andre
redskaber og nye spring, samt at springe i den fede springgrav, der er i
Asgårdshallen. Søndag afsluttedes med en Zumba dans, som der var blevet
øvet på, så forældrene kunne se, hvad gymnasterne havde lavet til overnatningen.
Helt sikkert en dejlig oplevelse, som Springerne og Bitten klart kan anbefale
vores gymnaster at prøve.
2 instruktører takker af.
Mette Lynghøjen og Maja Landén takker af som instruktører i GIF. De har
været med i mange år som instruktører for Spillopper og Krudtugler, og 1000
tak skal I have for jeres indsats. Gymnastikken har haft stor glæde af jeres
kreativitet, hjælp i alle henseender og altid fantastisk engagement.
Vi mangler instruktører til Krudtuglerne.
Idet Mette og Maja takker af kommer vi til at mangle 2 instruktører på Krudt18

GIF skriver - fortsat
uglerne. Det er fra næste sæson – dvs. fra september 2014. Vores Krudtugler
er 5-6 år og på holdet skal børnene prøve de mere udfordrende redskaber og
vi optrapper motorikken. Der er fokus på de grundlæggende færdigheder inden
for gymnastikken.
Hvem kan være instruktør? Det kan alle – med eller uden erfaring.
Du har måske et barn på holdet. Du kan lide at arbejde med børn.
Uanset hvad, så hjælper GIF dig med kurser via DGI, så du får de kompetencer,
du føler du mangler.
Meld dig som instruktør og hjælp os med at få holdet op at stå næste år også,
så dit barn kan gå til gymnastik. Vil du høre mere, er du meget velkommen til at
kontakte Kitt, med i GIFs bestyrelse og ansvarlig for gymnastikken. Fang hende
enten på mail kitt@gyrstingeif.dk eller tlf.: 29 25 01 31.
Gymnastikkens juleafslutning.
Igen i år holder vi juleafslutning for vores små gymnastiknisser på Mor/Far/
Barn, Spillopper, Krudtugler og De Seje Springere. Mandag, den 9. december,
kl. 16.00 julehygger vi. Dit barn har fået tilmeldingsseddel og tilmelding skal
ske til dit barns instruktør.
Loppemarked.
Igen i år afholdte GIF Loppemarked. 35 borde var lejet ud – ikke så mange
som sidste år, men alligevel godt fyldt ud i hallen. Udstillere kom fra nær og
fjern og havde fine ting med – alt lige fra børnetøj, legetøj, nisser og kravlenisser,
rideudstyr til potter og pander.
Gæster kom for at gøre gode kup – og der blev gjort gode handler. For at
skabe lidt god stemning og hygge, havde GIF lavet et café område, hvor vi
solgte slik, the, kaffe, kager samt røde pølser med brød. I alt blev overskuddet
fra loppemarkedet godt 6.000 kr. Tak til de få, som hjalp til opstilling og
nedtagning af borde og bander i hallen.
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GIF skriver - fortsat
Værdier.
Disse værdier er gældende for medlemmer i GIF. De er også at finde på
www.gyrstingeif.dk.
GIF bestræber sig på:
at der skal være plads til alle
at have et bredt aktivitetstilbud
at støtte trænere med kurser
at være imødekommende over for nye medlemmer
at være synlige i lokalsamfundet
at være åbne over for forslag til nye aktiviteter
at være åbne over for tættere samarbejde med naboforeningerne
at holde kontingentet så lavt at alle kan deltage
at medlemskontingentet skal bruges til gavn for medlemmerne (rekvisitter,
redskaber, arrangementer m.v.)
GIF forventer af sine medlemmer:
at man betaler sit kontingent til tiden
at man tager hensyn til de øvrige medlemmer
at man påtager sig et ansvar overfor foreningen (lokaler, inventar og
rekvisitter)
at forældre giver en hånd med, når der arrangeres f.eks. opvisning, Skt.
Hans, Sommersjov samt andre arrangementer i GIF.
at eventuelle klager over foreningen bliver fremsat for bestyrelsen/træneren på
en sober måde
GIF forventer af sine instruktører og trænere:
God tone til medlemmer og forældre
Respektere medlemmernes forskellighed og møde dem på det niveau de er.
Villige til uddannelse
at instruktører/trænere giver en hånd med, når der er arrangementer inden for
egen sportsgren.
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Generalforsamling i Gyrstinge Idrætsforening
Den 4. februar 2014 kl. 19.00 i Landsbyhusets festsal.
Dagordenen
1.Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab
6. Forelæggelse af budget for det indeværende år
7. Udvalgene aflægger beretning
8. Behandling af indkomne forslag
9. Fastsættelse af kontingent
10. Valg: 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Kitt Spangbjerg og
Jeanette Baag genopstiller ikke) suppleanter for 1 år,bilagskontrollanter
11. Eventuelt
GIF bestyrelsesarbejde - måske noget for dig!
Hvad laver vi:
Vi er GIF´s bagland. Vi er kontaktpersoner for trænerne på holdene. Vi skaffer
midler til GIF, så vi har råd til og kan købe ekstra udstyr til vores børn og voksne.
Vi skaffer disse fra bl.a. kommunen, via legater og lotterier. Vi holder styr på
økonomien i de enkelte afdelinger, så der ikke bliver købt mere ind, end vi har
råd til og dermed fastholder en sund økonomi i GIF. Vi er arrangører/
medarrangører af forskellige arrangementer for vores medlemmer, men også
for borgerne i Gyrstinge og Ørslevvester. Du kender måske til Sommersjov,
Gymnastikjuleafslutning, Gymnastikopvisning, Halloween, Idræts- og
børnediskotek, Ringsted Natten osv. Vi samarbejder med Kildeskolen, og vi har
også tæt samarbejde med Landsbyhuset, som jo er GIF‘s tilholdssted.
Hvad ønsker vi: Bestyrelsens 2 primære ønsker er:
At tilbyde sport for de fleste aldersgrupper i Gyrstinge og omegn.
At være med til at Gyrstinge fortsat bliver en attraktiv og levende landsby.
Hvad mangler vi: I bestyrelsen har vi været nødt til at prioritere vores ønsker
og gøremål, da vi desværre mangler hænder til at føre alle vores idéer ud i livet!
Vi har alle familie og fuldtidsarbejde, som også skal passes. Vi kan altid bruge
nye idéer og bidrag i bestyrelsen.
Vi har 4 bestyrelsesmedlemmer på valg til februar, hvilket kan betyde over en
halvering i bestyrelsen. Så virkelig stort nødråb til ALLE i Gyrstinge og omegn
til, at nye personer melder sig på banen, så vi kan blive ved at holde liv i vores
idrætsforening, vores landsby og tilbyde børn og voksne sjove aktiviteter. Ingen
tvivl om, at GIF vil lide under det, hvis ikke der kommer hjælp til.
SAMMEN STÅR VI STÆRKERE!! Så har du tiden til at engagere dig i GIF,
så er du meget velkommen. Kontakt Gyrstinge IF på GIF@gyrstingeif.dk.
Bøgebladet december 2013
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Peberdalsgaard skriver
Peberdalsgaard BISON indbyder igen i år til
STORT KØDSALGSMARKED
i weekenden 7. og 8. december fra kl 10.00.
Det foregår som tidligere på ejendommen Gyrstingevej 88 i Gyrstinge.
Der bliver solgt alle typer udskæringer af Bisonkød, det er både som bøffer i
pakker med to i hver, samt større stege op til 2 kg. Mange kunder efterspørger
også indmad, som lever, hjerte og tunge, det har vi også til salg, ligeså vores 3
forskellige slags spegepølser.
Vi har i år rykket salget ud i maskinhuset, det giver mulighed for at stille grill op,
samt borde og stole, og der vil kunne købes lidt at spise, samt kaffe og kage.
Som ved vores sidste arrangement vil vores tilknyttede kok, Jesper, kunne
råde og vejlede vedrørende tilberedning af bisonkød.
Se mere på www.peberdalsgaard.dk

Kildeskolens børnehave skriver
Da vores kære gamle julemand har valgt at trække sig tilbage og nyde julefreden
i Grønland med sin julekone, søger Kildeskolens børnehave ny julemand M/K!
Vi holder juletræsfest torsdag formiddag inden jul, hvor vi synger og danser om
juletræet, og hvor ham der i det røde tøj så plejer at dukke op med en stor sæk
på ryggen (- som vi har fyldt! ;o) ).
Det plejer at være et par hyggelige timer, som vi desværre kun kan honorere
med vores gode selskab, og evt. et par flasker til at varme sig på, når julemanden
skal fortsætte sin rejse i kanen.
Vi håber, at én har lyst til at hjælpe os, og helst en som ikke er i familie med
nogen af vores nuværende børn. Kontakt os gerne snarest på tlf. 5762 7272
eller kig forbi en eftermiddag.
mvh personalet
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Generalforsamling i Kilden til fitness
torsdag d. 23. januar 2014 kl. 19-21 i Landsbyhuset
Bekendtgørelse om Generalforsamlingen sker desuden ved opslag i fitnesscentret
senest 14 dage før afholdelsen. Her vil det fremgå hvem af de personer, der er
på valg, der genopstiller. Se herunder hvem, der er på valg. Indkomne forslag til
agenda skal være formand Lone Sanggaard i hænde senest 8 dage før
afholdelsen.
Agenda:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3.Valg af stemmetællere
4. Beretning ved formand Lone Sanggaard
5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab ved kasserer Linda
Axelgaard
6. Fremlæggelse af budget for 2014 ved kasserer Linda Axelgaard
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Følgende er på valg: Formand Lone Sanggaard, Næstformand Kenneth
Mau Larsen, Sekretær Karin Kjærgaard Christensen samt suppleant
Mette Andersen. Der vælges samtidig endnu en suppleant.
Valg af bilagskontrollanter: Følgende er på valg: Torben Kindtler Krag
og Jens Andersen
8. Eventuelt
Træning
Uanset om du er medlem hos os i forvejen, eller ønsker at blive det, så kan du
altid finde os på vores hjemmeside www.tilfitness.dk, hvor du kan se vores
holdplan, information om fitnessinstruktion, tilmelding samt kontaktoplysninger.
Endvidere er vores instruktør Hans Kristensen til stede i centret tordage kl. 1718, hvor det er muligt at få en instruktørtime.
På vej
Som noget nyt, bliver det snart muligt at lade gæster træne i fitnesscentret mod
ekstra betaling. Mere om dette i det nye år.
På vegne af bestyrelsen og instruktørerne i Kilden til Fitness
Karin Kjærgaard Christensen
Bøgebladet december 2013
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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

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

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
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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

Landsbyhuset
Vandrerhjem, fitness, festsal,
sportshal, mødelokale
Gyrstinge Bygade 36
4100 Ringsted
se kontaktoplysninger på
www.landsbyhuset-gyrstinge.dk

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
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Lille Svane
Skrædder
Nina Overholdt
Gyrstinge Præstemark 3
4100 Ringsted
tlf. 2258 1220 / 4710 1067
email@lille-svane.dk
www.lille-svane.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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☺ Bestil dine varer
- og få dem bragt til døren
☺ Få et godt tilbud på drikkevarer til festen
- og send uskadte varer retur
☺ Altid nybagt morgenbrød til de morgenfriske
- og alle der har bestilt
☺ Dine varer fra fragtmanden kan leveres til butikken.
- så er du altid "hjemme"
☺ Spar turen til Ringsted
- og mød din nabo
☺ Afhent din medicin fra Ringsted Apotek i butikken
- efter aftale
Den Nye Købmand ved Malene Lindstorff
Gyrstinge Bygade 26, 4100 Ringsted
Tlf.: 57 67 51 61
e-mail: koebmanden@gyrstinge.dk
www.dennyekøbmand.dk
Åbningstider
Mandag - fredag
8.00 - 18.00
Lørdag
8.00 - 14.00
Søndag
8.00 - 12.00

Den Nye Købmand
- et aktiv for lokalsamfundet
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Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvester
formand Vera Mortensen,
Gyrstingevej 41, Ringsted
2364 3113, lokalraadet@gyrstinge.dk

Tirsdagsklubben
ved Hilde Andersen,
Borgvej 7, Sorø
5784 4840

Menighedsrådet
formand Else Hansen,
Gyrstinge Præstemark 41, Ringsted
5784 5212,

Gyrstinge Hjemmeside,
www.gyrstinge.dk
webansvarlig Steen Mortensen,
Gyrstingevej 41, Ringsted
3195 0693, webmaster@gyrstinge.dk

Kildeskolen, www.kilde-skolen.dk
leder Vibeke Havre,
Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7262, vibh@ringsted.dk
Kildeskolens bestyrelse
formand Hanne Aagesen
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

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@gyrstingeif.dk
Byg og Bo
formand Ole Olsen,
Nordbjergvej 32, Ringsted
5761 3039, loenninge@gyrstinge.dk

Vandværket
formand Niels Mogensen,
Landsbyhuset, landsbyhuset-gyrstinge.dk St. Bøgeskovvej 25, Ringsted
5784 5374
formand Jens Andersen,
Gyrstingevej 101, Ringsted
5784 5526, jahu1@privat.dk
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
Bøgebladet december 2013
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Kalender
November
30.

Åben-skole-dag, Kildeskolen, kl. 8.00-13.00
Familiegudstjeneste, kl. 13.15
Juletræstændning, Kildeskolen, arr. Lokalrådet

December

09.
10.
11.
12.
14.-15.
20.
21.-22.
28.

Bøgebladet udkommer
Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
Tirs.klub.: Steff Ejlertsen foredrag „Børnehjemsdreng 1959-1961“
Bogbussen, Den Nye Købmand, kl. 15.30-16.00, hver tirsdag
Juletræsfest, den kommunale dagpleje
Bison-kødsalg, Peberdalsgård, kl. 10.00
Julestue Ruhedal, Gyrstinge Bygade 49, kl. 10.00-17.00
Børnegymnastikkens juleafslutning, kl. 16.00
Tirs.klub.: Juleafslutning med underholdning
Småbørnsgudstjeneste, Gyrstinge kirke, kl. 9.30
Julekoncert i Gyrstinge kirke, kl. 19.30
Julestue Ruhedal, Gyrstinge Bygade 49, kl. 10.00-17.00
Kildeskolen går på juleferie
Julestue Ruhedal, Gyrstinge Bygade 48, kl. 10.00-17.00
Juleevent, Landsbyhuset, arr. Kilden til fitness, kl. 9.00-12.00

Januar
01.
06.
07.
14.
21.
23.
28.

Nytårskur i Sigersted kirke, kl. 15.00
Kildeskolen starter igen
Tirs.klub.: Kortspil
Tirs.klub.: Lise Omann: „Rejsen til det hvide kontinent, Antarktis“
Tirs.klub.: Kortspil
Kilden til fitness generalforsamling, Landsbyhuset, kl. 19.00
Tirs.klub.: Status og banko

01.
03.
04.
07.-08.

Februar
Bøgebladet udkommer - jubilæumsnummer
Kyndelmissesammenkomst, Gyrstinge kirke kl. 10.30
Tirs.klub.: Preben Hansen: „Den snakkende fynbo“
GIF generalforsamling, Landsbyhuset, kl. 19.00
Madbix, Landsbyhuset, arr. Lokalrådet

02.
04.
07.

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