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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
Jess Friis, Gyrstinge Bygade 5-7 58 53 16 77
Bodil Krag-Andersen, Gyrstinge Bygade 55 57 84 53 80
Mette Eck, Blødebjergvej 2 61 68 91 84
Elisabeth Skogstad, Gyrstinge Præstemark 33 25 12 25 32
Grethe Madsen, Gyrstinge Skovhuse 31 57 84 50 25
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 2014 - deadline 23. maj
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Lokalrådet skriver
Som det vil være de fleste bekendt, har Lokalrådet netop afholdt det årlige
beboermøde med et lidt større fremmøde end de seneste år, og det lykkedes
derfor at få gjort rådet fuldtalligt. Det er glædeligt at kunne præsentere to nye
medlemmer, nemlig Elisabeth Skogstad, som bor i Gyrstinge Præstemark og
Jess Friis, som bor i Gyrstinge Bygade. Det er altid godt at få tilført ‘nyt blod’,
da det måske kan give nogle nye ideer til, hvordan vi gennemfører de traditionelle
arrangementer og til eventuelle nyskabelser.
Vi står i øjeblikket i den lidt specielle situation, at vi er uden formand, da jeg har
valgt at trække mig fra posten af personlige årsager. Jeg smækker på ingen
måde med døren, men bliver i Lokalrådet som almindeligt medlem. På
beboermødet blev der givet bemyndigelse til, at der på næste møde kan vælges
en formand, så nu må vi vente og se, om der skulle være en, der står og tripper
i kulissen. Se i øvrigt referat fra mødet på www.gyrstinge.dk.

En af Lokalrådets vigtigste opgaver er at stå som forbindelsesled mellem
beboerne og kommunen, når der er noget, man gerne vil have ændret, tilføjet
eller blot opnå for at øge trivselen i området. Vi forsøger efter bedste evne at
tilgodese alles ønsker, men det er svært at gøre alle glade. Ringsted kommune
har, sikkert ligesom mange andre steder, gennemgået mange besparelser i
forvaltningen gennem de senere år, og det er en kilde til frustration, at man, når
der har været en god dialog i forbindelse med en sag, pludselig bliver mødt med
beskeden om, at den pågældende medarbejder ikke længere er ansat i
kommunen. Så skal man til at finde ud af, hvem der varetager sagen og til at
starte forfra med at forklare, hvad sagen egentlig går ud på. Det er både tungt
og besværligt, og det er Lokalrådets håb, at der snart falder lidt ro på, så det
også bliver lidt nemmere at finde ud af, hvem man skal henvende sig til, når man
har noget på hjerte.

Til trods for disse besværligheder går livet jo videre her ude på landet, og vi kan
med stolthed fortælle, at Lokalrådet i 2013 har afholdt eller deltaget i 16
arrangementer, at økonomien er nogenlunde i orden (der står lidt over 7000 kr.
på bogen) og at vi er klar til at lave endnu flere ting og meget gerne i samarbejde
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Lokalrådet skriver - fortsat
med andre foreninger og institutioner i lokalområdet.

Noget af det, vi de seneste måneder har brugt tid og energi på, er at finde en
fordelingsnøgle til den million kr., som kommunen har bevilliget til landområderne
i 2014. Landsbyforum, som er paraplyorganisation for samtlige foreninger på
landet i Ringsted kommune, arbejder på at lave en helhedsplan for, hvad pengene
skal bruges til, men det virker, som om man er blevet ramt at berøringsangst for
det ‘store beløb’. Der mangler vilje/lyst/mod til at træffe en selvstændig
beslutning, og man har derfor valgt at søge professionel bistand, hvilket jo også
koster penge, så spørgsmålet er, om der bliver noget tilbage til at sætte projekter
i gang. Det kan kun tiden vise.

Under alle omstændigheder er det forår og planterne spirer. Lad os håbe, at
der også spirer nogle gode ideer hos beboerne i vores lille krog af verden.
Lokalrådet tage altid imod gode ideer.

afg. formand Vera Mortensen
Lokalrådet for Gyrstinge-Ørslevvester

 Forsidefoto
Alle ved hvordan butikken i Gyrstinge ser ud. Forsidefotoet på denne udgave
af Bøgebladet viser til gengæld, hvordan butikken tog sig ud i ca. 1940. Den-
gang hed den Gyrstinge Brugs, og Brugsforeningen bag var siden 1896 medlem
af FDB, og det var derfor FDB’s arkitektkontor der i sin tid udarbejdede teg-
ninger og overslag til de nye lokaliteter. Huset blev indviet den 12. juli 1939 og
kostede med inventar 50.000 kr. Bortset fra diverse om- og tilbygninger er
butikken den samme den dag i dag.

Kilde: Ringstedbogen 2012 og Ringsted Museum og Arkiv
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 Kildeskolen skriver
Så er foråret endeligt kommet – dejligt at se og høre glade, legende og aktive
børn i skolegården.

De har endnu engang været igennem mange spændende undervisningsforløb
rundt om i afdelingerne.
Vi har i den forgangne periode haft temauge, hvor vi arbejdede med IT og
venskab. Eleverne var inddelt i grupper på tværs af årgange, hvor de i fællesskab
arbejdede med venskab. De lavede tekster samt film på iPads og de var ude og
løbe Djeeoløb, hvor samarbejde er den vigtigste faktor for at løse opgaverne.
Det var en fornøjelse at se hvordan børnene hjalp hinanden og fik dannet nye
venskaber på kryds og tværs.

Lige efter jul valgte skolens musiklærer desværre at sige sin stilling på skolen
op. Heldigvis er vi så heldige, at vi nu har fået ansat Bjarne Mølgaard. Bjarne er
pensioneret folkeskolelærer og har hele sit arbejdsliv undervist i musik. Han har
lovet at hjælpe os indtil sommerferien, hvilket vi er rigtig glade for.

I skrivende stund venter vi med længsel på vores nye legeplads. Vi har købt nye
legepladsredskaber til både børnehave og skole, så vi får både gynger,
karruseller, klatrestativ og sandkasser. Vi glæder os rigtig meget til det bliver
færdig, så alle kan komme ud og lege.

I dette skoleår har vi ligeledes valgt at investere i nyt IT. Det betyder, at vi nu
har interaktive projektere i alle undervisningslokaler, ligeledes har vi købt et
klassesæt af IPads, som bruges flittigt i undervisningen.

Lige nu er vi gået i gang med planlægningen af næste skoleår, som i år er noget
helt særligt, da vi skal implementere den nye Folkeskolereform.  Eleverne skal
have en længere og mere varieret skoledag, samt have tilbud om lektiehjælp.
Der er mange nye spændende tanker i den nye reform, som bliver interessant
og spændende at indføre i løbet af de kommende år. Reformen skal være fuldt
implementeret om 5 år.
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 Kildeskolen skriver - fortsat
I reformen lægges der op til et tæt samarbejde mellem skole og lokalsamfund
(erhvervslivet og fritidsforeninger), dette område skal vi arbejde med i det
kommende skoleår, så det kan sættes i værk ved skoleårets start i 2015.

På Kildeskolen er vi dog begyndt lidt, da vi hvert år mødes med de forskellige
foreninger mv. i Gyrstinge og drøfter på hvilke områder det giver mening at
samarbejde. I den forbindelse har vi i år valgt at gå sammen om at søge fonde
om midler til en multibane.

Mange forårshilsner fra
Vibeke havre

Skoleleder.

*****

Skolebestyrelsen søger personer til skolebestyrelsen.

Fra skolebestyrelsen vil vi gerne opfordre til, at personer fra lokalsamfundet
opstiller til skolebestyrelsen. Vi søger folk fra erhvervsliv og foreninger til at
stille op.
Vi ønsker desuden at forældre melder sig til at stille op til skolebestyrelsen. 
Ifølge skolereformen skal skolen brede sig ud i lokalsamfundet, så har du lyst til
at gøre noget for skolen, så meld dig.

Skoleleder Vibeke Havre kan kontaktes
vedr. opstilling.

Mvh
Skolebestyrelsen

Att. kim Krøjgaard
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Tirsdagsklubben skriver
Tirsdagsklubben kan se tilbage på en sæson med stort fremmøde til sine
arrangementer med mange spændende og forskelligartede emner på
programmet.
Senest var 29 deltagere på mini-udflugt til Ringsted Radiomuseum den 11. marts.
Efter en grundig orientering om museets historie og kaffe, var tre „radioter„
parat til, på entusiastisk vis, at fortælle om museets udstilling. Dette
års særudstilling er et kig på royale radioer gennem tiden. Museet er absolut et
besøg værd!
 
Selvom sæsonafslutningen har fundet sted, er der stadig aktiviteter i klubben.
Årets udflugt går / kører til Lolland, hvor Knuthenborg Safaripark på Lolland
er målet. Klubben serverer frugt og juice undervejs og på hjemvejen er der
ligeledes mulighed for at nyde en lille forfriskning. Der er bestilt platte i
„Bæverhuset„ (Knuthenborg) kl.13.00. Pris pr.pers. for hele turen (incl. 1 øl /
vand til maden) er 250,- kr. for medl.og 350,-kr. for ikke medl.
Tilmelding senest den 7. juni til en af nedenstående: Else, 5784 5212, Inga,
5761 6086 og Jonna, 57866075. 
Der er afgang fra købmanden i Gyrstinge kl. 9.00, forventet hjemkomst er
kl.17.
 
Sct.Hans aften, i Gyrstinge Præstegård, er der som tidligere år mulighed for at
købe kaffe og lagkage, hvor det er Tirsdagsklubben der står for salget.

Sensommerfesten på Gyrstinge Skovkro er den 16. september.

En mini-udflugt til Kongsgården i Broby er planlagt til den 30.sept.

Tirsdag den 7. september er der start på den 24. sæson som Tirsdagsklub for
Gyrstinge, Bringstrup og Sigersted. Det er Magna Håkansson, „Danmarks første
kvindelige sporvognskonduktør„, der indleder sæsonen og der skulle efter
sigende vente tilhørerne en festlig oplevelse.
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 Tirsdagsklubben skriver - fortsat
Den oprindelige Ældreklub havde sin start den 19. oktober 1978 og var primært
for ældre i Gyrstinge og Ørslevvester.

Alle interesserede er velkomne i Tirsdagsklubben, som har medlemmer fra flere
steder i Ringsted og Sorø kommune. Deltagerne behøver således ikke være
bosiddende i lokalområdet.
 
Arbejdsgruppen er klar med program for næste sæson og glæder sig til at se
såvel „gamle som nye„ til mødedagene i Gyrstinge præstegård, tirsdage kl. 14-
17.

Venlig hilsen, Hilde Andersen.
 

 Den kommunale dagpleje skriver
 Så går vinteren på hæld og foråret har allerede vist sig med nogle milde og
skønne dage, som vi alle nyder godt af lige nu. I legestuen har vi lige haft en
veloverstået fastelavnsfest med nybagte fastelavnsboller og tøndeslagning, og i
tiden op til festen har børnene arbejdet med at lave pynt til deres ris.
Efter fastelavn har vi koncentreret os om børns SANSER. Det har vi gjort ved
at lave to kurve med mange sjove og forskellige texturer, som er hårde, bløde,
kilder, kradser, dufte og farverne, og hvad vi ellers kan finde på at komme i
kurvene. Vi har brugt vores smagssanser til surt, sødt, salt og bittert.
Og ellers bruger vi naturen meget for der er jo næsten alle forhold hvis vi tænker
os om - der er frost-sne-regn-sol-koldt-vådt-og varm. Dufte og farver fra
blomster og fuglene der kvidrer osv.
Det næste der står for døren er dagplejedagen, som afholdes oppe i byen
onsdag den 14. maj. Vi starter på Ole Hansensvej og mødes i fælles flok til en
sjov og underholdende dag, hvor alle legestuer hver især har fundet en aktivitet
til dagen, som alle prøver, og dagen sluttes af med madpakke i det grønne.
Håber vi alle får en fornøjelig dag og på gensyn.

Fra den kommunale dagpleje i Gyrstinge.
Tina,Ulla,Sanne,Irene og Birgitte.
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 Landsbyhuset skriver
Det går rigtig godt med udlejning af Landsbyhuset. Samtidig har vi efterhånden
fået styr på hængepartierne fra byggeriet. Det betyder, at husets økonomi nu er
bedre end de første år. Vi har stadig en del på ønskesedlen, og nogle af ønskerne
er meget dyre. Det gælder fx vejen fra Bondebjergvej til P-pladsen, som vi
stadig ikke ved, om vi får lov at anlægge. Men det betyder også at hvis du har
forslag til nyanskaffelser, er du velkommen til at henvende dig til bestyrelsen,
som vil se på alle ønsker. En kort orientering om, hvad der er sket siden sidst:

- Vej til Landsbyhuset fra Bondebjergvej / ny boldbane: Denne helt store
sag er stadig uafklaret, men vi kan glæde os over, at kommunen bakker os
100% op. Et enigt byråd vedtog således, at kommunen vil rejse sag mod Natur-
og Miljøklagenævnet (NMK), hvis det bliver nødvendigt. I første omgang håber
vi dog på, at NMK vil omgøre sin beslutning, så den nødvendige jord til ny
boldbane og vej kan eksproprieres. Nævnet holder møde d. 31. marts, og der
skal det bl.a. beslutte, om det vil genoptage sagen på baggrund af kommunens
opfordring - og om en eventuel genoptagelse så går med eller mod os.

- Besparelse på energiafgifter? En anden sag bestyrelsen har arbejdet med
et stykke tid er nedsættelse af energiafgiften efter gældende regler. I den sag
har vi haft „vores“ revisionsfirma, BDO, ind over. De er eksperter på feltet, og
deres vurdering er, at vi kan spare 25-30.000 kr. om året på el - og delvis med
tilbagevirkende kraft. Vi venter spændt på den endelige afgørelse.

- Ændring af låsesystem. Vi har nu brugt Landsbyhuset i over 3 år og har
fundet ud af, at nogle ting fungerer anderledes, end vi havde ventet. Derfor har
vi længe haft et ønske om at få lavet nogle ændringer af låsesystemet, men vi har
ventet, fordi det er dyrt. Også selv om det har givet en del problemer. Men
bestyrelsen har nu vurderet, at vi nu kunne bruge de knap 50.000 kr., der var
nødvendige, for at få huset til at fungere bedre i hverdagen. I skrivende stund er
en del ændringer foretaget, men de sidste ændringer (låsene på
vandrerhjemsværelserne) afventer, at de rigtige låsekasser bliver skaffet. De
der mærker ændringerne skulle være orienteret, men spørg endelig.
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 Landsbyhuset skriver - fortsat
- Storskærm? Et eksempel på et ønske, der på længere sigt måske ikke
kommer til at koste noget, er nødvendige anskaffelser til at vise ting på storskærm
i festsalen. Det ville give os mulighed for at mødes om fx store at mødes om
fx store sportsbegivenheder. Samtidig kunne vi tjene lidt på ølsalg m.m. Vi
arbejder på at finde den rigtige tekniske løsning.

- Overnatning i festsalen. Det kan være en rigtig god ide, at lade hold /
klasser / grupper overnatte i Landsbyhuset. Det er fuldt lovligt at arrangere
midlertidig overnatning under ganske få betingelser. Henvend dig til mig, hvis du
har lyst til at afholde sådan et arrangement.

- Bordtennis-balkon. Til orientering vil der snarest blive opsat et net, så man
undgår hele tiden at skulle hente bordtennisbolde nede i hallen. Bordtennisbordet
er i øvrigt til fri afbenyttelse, og der vil normalt være både bold og bat til rådighed.

- 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.

- Jord i gangene, ØV! Der er desværre nogle brugere af boldbanerne, der
slæber jord med ind i huset, når de skal klæde om. DET VIL VI IKKE HAVE!
Hvis det alligevel sker, står man til en middelstor skideballe.

Henvend dig gerne til bestyrelsen med forslag / spørgsmål m.m.
Venlig hilsen Jens Andersen.
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Gyrstinge kirke 
april—maj 2014 

Guitarist Thomas Lyng Poulsen
Lørdag den 12. april kl. 10.00-10.30 i Bringstrup Kirke

„Jacobs sange“ er en lille, hyggelig og nærværende koncert for små mennesker
og deres voksne, hvor Thomas Lyng Poulsen spiller de melodier og sange, der
fyldte mest i hans søn, Jacobs, første år.

Publikum kommer helt tæt på
instrumentet og musikeren, og der er
plads til, at børnene selv får lov at røre
guitaren efter koncerten, og opleve
magien ved selv at skabe en tone.
Thomas Lyng Poulsen er solist-
uddannet klassisk guitarist med debut
fra Det Fynske Musikkonservatorium
Det er gratis adgang.

Lille koncert for de små
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Konfirmandindskrivning i Bringstrup Præstegård

onsdag den 21. maj kl. 15-18
og

tirsdag den 27. maj kl. 15-18.
Jeg beder alle møde op i dette tidsrum, hvad enten man ønsker undervisning,
konfirmation alene eller ønsker såvel undervisning som konfirmation. Det er
vigtigt, at du møder op indenfor de angivne tidsrum, da jeg har brug for et
overblik.
Jeg regner med at se den kommende konfirmand ifølge med mindst en af
forældrene. Husk en dåbs-/ eller navneattest.
Kan du ikke komme på en de ovennævnte dage, bør du ringe og aftale et andet
indskrivningstidspunkt med mig, da kun rettidigt tilmeldte kan regne med
konfirmation på ønskedatoen. Vore kirker er jo som bekendt små og jeg
konfirmerer derfor kun 12 konfirmander pr. konfirmationsgudstjeneste.
En aftale om et andet indskrivningstidspunkt regnes også for rettidig indskrivning.
Senere tilmeldte kan kun tildeles plads i de kirker, hvor der er ledige pladser.
Indskrivning foregår i Bringstrup Præstegård, Egerupvej 11, 4100 Ringsted.
Tlf. 57 61 30 10.                                                             Lisbeth Lundbech

Menighedsmøde

Hermed indbydes til menighedsmøde i Gyrstinge Præstegård
Søndag den 25. maj

Der indledes med gudstjeneste kl. 10.30 med musikledsagelse af Julie Baggesen
på trompet.
- Efter gudstjenesten bydes der på mad og underholdning ved Julie Baggesen i
Præstegården.
- Menighedsrådet vil orientere om dets arbejde. Menigheden har mulighed for
stille spørgsmål til dette, samt komme med ønsker til det fremtidige arbejde.
Af hensyn til forplejningen må vi bede om tilmelding senest tirsdag den 20. maj.
Vi byder på svinekam stegt som vildt med waldorffsalat og brunede kartofler
og fromage på kransekagebund.
Tilmelding til Else Hansen 5784 5212 eller 2588 9818.

Vel mødt Menighedsrådet
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Konfirmander 2014

Konfirmation i Bringstrup den 27. april 2014
Kl. 9.00 Kl. 11.00
Zakaria Emil Azizi Olivia Mei Bellevies
Niklas Spanggaard Jessen Julian Marcel Larsen Ferreira
Peter Degling Mathiesen Rikke Lærke Hansen
Astrid Brøns Petersen Oskar Moestrup Høgel
Mille Brøns Petersen Silje Skjølstrup Jensen
Oliver Vallebo Camille Kjølner Juul

Mathilde Nilsson Nielsen
Philip Dominique Thomsen
Magnus Breindahl Aagaard

Konfirmation i Sigersted den 4. maj 2014 kl. 10.00
Thomas Steen Amorsen
Sofie Amalie Andersen

Konfirmation i Gyrstinge den 11. maj 2014 kl. 10.00
Camilla Axelgaard
Karl-Emil Jørgen Klok Jørgensen
Melanie Cecilie Hoff Petersen
Emil Sigvard Bundgaard Sundberg

*****

Konfirmationssøndage 2015

Bringstrup den 26. april 2015
Sigersted den 3. maj 2015
Gyrstinge den 10. maj 2015
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Musiklørdage for de 1-3-årige

Bringstrup kirke

Lørdag den 26. april kl.10-10.45
Lørdag den 10. maj kl.10-10.45
Lørdag den 4. maj kl.10-10.45

I Bringstrup Kirke bliver det nu muligt at deltage i tre Musiklørdage for 1-3
årige og deres forældre. Vi synger sange, leger og danser og lytter til orglet. Vi
skal også synge salmer fra salmebogen og spille på rytmeinstrumenter. Dette er
tænkt som en hyggestund i kirken for børn og forældre. Alle er velkommen. Vi
slutter med kaffe og te i kirken. Det er gratis at deltage.
Tilmelding til organist Lis Nielsen senest onsdag den 16. april. på tlf.:
6174 7057 eller mail: lis@lis-nielsen.dk

Torsdag den 15. maj kl. 19.00
Medvirkende: Sangerinden LISE NEES

LISE NEES er uddannet fra Det Fynske Musikkonservatorium som klassisk
sanger. Efter nogle år på Den Jyske Opera tog hun til New York og
videreuddannede sig i musicalsangteknik hos Barbara Streisands sanglærer.
Lise Nees har et bredt sangrepertoire som hun vil glæde tilhørerne med ved
Forårskoncerten i Sigersted kirke torsdag den 15. maj.
Menighedsrådet byder på en forfriskning efter gudstjenesten. Gratis adgang.

Jørgen Lehmann 

Forårskoncert i Sigersted kirke

Den 9. marts var vi fire personer ude at samle ind. Vi blev
vel modtaget og fik samlet 4.263 kr. ind. Et flot resultat,
det siger menighedsrådet tak for.

Pmv. Else Hansen

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp



15Bøgebladet april 2014

Sommerudflugt for ældre og efterlønnere

Den 20.maj inviterer Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge menighedsråd til den årlige
sommerudflugt for ældre og efterlønnere.
I år går turen til Vestsjælland, hvor vi først besøger Holmstrup kirke. Kirkens
præst vil fortælle om kirken og vi vil holde en lille andagt. Derefter går turen til
- Haven i Vedde – hvor vi skal nyde haven, vores frokost og eftermiddagskaffen.
Vi er hjemme igen inden kl. 17.00 på de respektive opsamlingssteder.
Opsamling vil om formiddagen ske således:
„købmanden i Sigersted“ kl. 9.00
Bringstrup kirke 9.10
Gyrstinge kirke 9.25
Prisen er 150 kr. og drikkevarer er for egen regning.
Tilmelding senest den 10. maj til Gitte Stolberg på tlf. 6111 8360 eller
sognepræst Lisbeth Lundbech på tlf. 5761 3010.

Gitte Stolberg
Fmd. for aktivitetsudvalget

Den 17. april vil Sigersted Kirke danne ramme om skærtorsdagsfejringen i
Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge pastorat. De 3 menighedsråd har gennem nogle
år i fællesskab markeret denne påskedag ved en gudstjeneste med en
efterfølgende lettere servering. Dette vil også være tilfældet i år, hvor Sigersted
kirke har værtsskabet.
Gudstjenesten starter kl. 19.30 med en nadvergudstjeneste, hvor de
kendte ord lyder „Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt et
brød…“ o.s.v. Det vil være gratis at deltage.

Menighedsrådene

Skærtorsdagaften i Sigersted
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Der er kommet nye selvbetjeningsløsninger på borger.dk. Det drejer sig om:
- anmodning om begravelse eller ligbrænding
- omsorgs- og ansvarserklæring
- ansøgning om navngivning
- ansøgning om navneændring

Søg evt. den elektroniske blanket i søgefeltet på borger.dk. Man logger herefter
ind ved hjælp af sin NemID.
Hvad nyt er der i dette?
Jo, det nye er, at alle borgere ved lov er blevet forpligtet til at anvende
internettet til ansøgninger og anmeldelser til offentlige myndigheder.
Målsætningen er, at de offentlige myndigheder i 2015 skal modtage 80 % af
alle ansøgninger digitalt.
På kirkekontorerne er der dog stadig god hjælp at hente for de borgere, der
ikke kan bruge de digitale løsninger, når det drejer sig om 1) anmodning om
begravelse eller ligbrænding 2) omsorgs- og ansvarserklæring 3) ansøgning om
navngivning 4) ansøgning om navneændring.
Adressen og telefonnummeret for borgerne i Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge
pastorat er som hidtil: Bringstrup Præstegård, Egerupvej 11, 4100 Ringsted,
Tlf. 57 61 30 10.
Fremover vil attester blive delvist overflødige. Papirblanketter og formularer
skal udfases. Hvor man tidligere legitimerede sig ved hjælp af en attest, legitimerer
man sig nu primært med NemID.
Afgørelser vil blive sendt direkte til borgerens digitale post.
Selv om det foregår på borger.dk nu, er det stadig vigtigt, at omsorgs- og
ansvarserklæringen sendes (nu digitalt) inden 14 dage efter barnets fødsel, da
sagen ellers overgår til Statsforvaltningen med en lang sagsbehandlingstid til
følge.
Betaling for navneændring sker med Dankort på www.borger.dk. Navneændring
på bryllupsdagen er stadig gratis. Hvis navneændringen indgives på papir, skal
der betales via bank eller posthus og kvitteringen skal vedhæftes ansøgningen.
www.personregistrering.dk er også en nyttig internetadresse, hvor du stadig
kan finde svar på mange spørgsmål.                                 Lisbeth Lundbech

WWW.BORGER.DK
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Gudstjenesteliste Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge

Sognepræst Lisbeth Lundbech
Egerupvej 11, 4100 Ringsted
tlf. 57 61 30 10
llu@km.dk eller gyrstinge.sogn@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.

Kirkelig vejviser

April 2014
06. april – Mariæ bebudelsesdag: Gyrstinge 9 (Ulla Toft)
13. april – Palmesøndag: Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
17. april – Skærtorsdag: Sigersted 19.30 (fælles gudstjeneste)
18. april – Langfredag: Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30
20. april – Påskedag: Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30
21. april – Anden Påskedag: Sigersted 10.30
27. april – 1. s. e. påske: Bringstrup 9 (konfirmation) – Bringstrup 11

(konfirmation)
Maj 2014
04. maj – 2.s.e. påske: Sigersted 10 (konfirmation)
11. maj – 3. s. e. påske: Gyrstinge 10 (konfirmation)
16. maj – Bededag: Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
18. maj – 4.s. e. påske: Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30
25. maj – 5. s. e. påske: Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30 (musikgudstjeneste)
29. maj – Kristi himmelfarts dag: Sigersted 9 – Bringstrup 10.30

Juni 2014
01. juni – 6. s. e. påske: Gyrstinge 9 (Mette Marbæk Johansen)

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
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  Kilden til fitness skriver

Foråret nærmer sig med stor hast og det betyder fuglesang, længere lysere
dage og højere temperaturer, som indbyder til mere udendørs træning. Men det
betyder ikke, at Kilden til Fitness står stille! Vi håber, at I alle fortsat vil komme
ned og bidrage til den dejlige stemning og rare atmosfære i centret!!
Uanset om du er medlem hos os i forvejen, eller ønsker at blive det, kan du altid
finde os på vores hjemmeside www.tilfitness.dk, hvor du kan se vores holdplan,
information om fitnessinstruktion, tilmelding samt kontaktoplysninger. Vi glæder
os til at tage imod dig!

Nye tiltag
Efter ønske fra nogle af medlemmerne, er der nu kommet desinfektion i
sprayflaskerne til aftørring af maskinerne i stedet for almindelig vand. Vær blot
opmærksom på denne ændring.
På 1. salen er der blevet hængt en tavle, hvor det er muligt at skrive sit navn på
i tilfælde, hvor der er opstået kø ved maskinerne.

Forårs-event
Søndag d. 27. april kl. 9-11 afholder vi forårs-event med en dejlig løbe/gå -
tur i skoven med sjove styrketræningsøvelser undervejs. Sæt allerede nu kryds
i kalenderen. Nærmere information følger i form af opslag i centret.

Har du lyst til at være instruktør
Så er du meget velkommen til at kontakte os, da vi rigtig godt kunne bruge
nogle flere frivillige hænder til at varetage instruktøropgaverne. Kurserne bliver
udbudt af DGI og betales af os.

Træning
Udover styrketræning på maskiner tilbyder vi CIRKELTRÆNING, SPINNING
og TEENFITNESS. Kom og oplev en sjov, inspirerende og effektiv træning!
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 Kilden til fitness skriver - fortsat
Medlemsskab
I skal, som medlemmer, fortsat selv oprette Jeres egen profil på nettet, hvis
dette ikke allerede er gjort. Betaling sker automatisk når I melder Jeres
betalingskort til. Har du brug for hjælp til at oprette profil eller betaling samt
ved øvrige henvendelser, kan du sende en mail til kilden@tilfitness.dk.
Vi beder Jer have forståelse for, at alt arbejde i vores fælles foreningsfitness er
ulønnet og frivilligt. Vi gør det, fordi vi syntes det er sjovt! Derfor kan der også
forekomme længere svartider på Jeres henvendelser.

Vi ses i Kilden til Fitness!
På vegne af bestyrelsen og instruktørerne.

Karin Kjærgaard Christensen
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GIF skriver
Ny bestyrelse
Siden sidste nummer af Bøgebladet har vi i Gyrstinge Idrætsforening afholdt
vores generalforsamling og fået valgt en ny bestyrelse bestående af Jens Hynne
Petersen (formand og badminton), Anja Grønskov (næstformand og volley),
Carsten Roed Jensen (fodbold), Daniel Rastén (fodbold og PR), Anne Fussing
(gymnastik), Henrik Kilian Eck (kasserer) og Lone Sanggaard (som
repræsentant for fitness). Som suppleanter er valgt Ann Sandford og Zimon
Larsen. Vi glæder os i den nye bestyrelse til komme i gang med arbejdet. Har
du gode ideer eller ting du ønsker ændret, så tag endelig fat i et
bestyrelsesmedlem, så vi kan få gjort noget ved det.
 
Gymnastik afslutning
Gymnastikken har afsluttet sæsonen med en flot opvisning i Landsbyhuset. Vi
havde opvisninger fra far-mor-barn holdet, Spillopperne, Krudtuglerne og De
seje Springere. Som gæsteoptræden havde vi et hold fra Ringsted, som viste
deres kunnen på Rhönrad (gymnastikhjul). Efter opvisningen var der mulighed
for selv at prøve hjulet. Du kan se billeder fra gymnastik afslutningen på vores
facebook side: www.facebook.com/gyrstingeif
Da nogle af vores gymnastik instruktører stopper efter denne sæson, har vi til
næste sæson brug for nye instruktører. Er du interesseret i at høre nærmere, så
kontakt Anne på anne@gyrstingeif.dk eller 2076 1032.
 
Fodbolden er kommet på græs
De fleste af vores fodboldhold er startet med at spille udenfor igen. Vi har et
U5-6, et U8-9, et U13 og senior hold. Du kan tilmelde dig og se træningstider
på www.gyrstingeif.dk. Også i fodboldafdelingen har vi brug for nye instruktører,
så er du interesseret i at høre nærmere, så kontakt Daniel på daniel@gyrstingeif.dk
eller 2236 3484.

Sommersjov
Igen i år vil idrætsforeningen arrangere Sommersjov. Den foregår mandag til
torsdag i uge 28 og der plejer at være omkring 40 glade børn tilmeldt. Vi laver
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 GIF skriver - fortsat
mange forskellige aktiviteter de fire dage. Vi kan lave alt fra boldspil, lave
smykker, gå på skattejagt, Olympiade eller natur tur. Det afhænger af, hvad
Sommersjov gruppen planlægger. Vi har brug for hjælp fra 4-5 forældre hver af
dagene. Forældrene står sammen med nogle unge hjælpere for selve
arrangementet den enkelte dag. Hvis du er interesseret i at høre nærmere eller
gerne vil deltage kan du kontakte jens@gyrstingeif.dk eller ringe på 3393 0914.

*****

Seniormotion
12 damer har i vinteren 2013-2014, hver onsdag formiddag kl.10-11 været
til gymnastik i Landsbyhuset festsal.
Der bliver „gået til den“! Så også vi får pulsen op! Vi laver sjov/griner /
hyggesnak/spiller med blød bold m.m. - jo, vi rører os på forskellig måde. Det
er motion som alle kan deltage i.
Holdet ønsker ikke, at deltage til Gymnastikopvisningen, men I skal vide vi er
der.
Håber at også du får lyst, at deltage til næste vinter.
Jo flere vi er, jo sjovere !

Inga Larsen
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  Ringsted private skovbørnehave skriver
I skovbørnehaven nyder vi det lune forårsvejr. Alting spirer lystigt, og de første
anemoner er allerede sprunget ud.
Vi har haft fokus på grævlingen og ræven den sidste måneds tid, og børnene har
lært om, hvor de bor henne, hvad de spiser, at de er rovdyr, hvordan man kan
kende deres spor osv.
Vi har naturligvis besøgt rævebakkerne og grævlingebakken for at se dyrenes
boliger på tæt hold. Ved grævlingebakken malede vi børnene som små
grævlinger, det satte en masse leg i gang, hvor børnene kunne bruge deres nye
viden om dyret.
Nogle af børnene har kogt spaghetti over bålet, og legede at det var regnorme,
som jo er grævlingens livret. Der blev så afholdt en konkurrence, hvor 3 hold
børn dystede om at være hurtigst om at spise „regnorme“ på ægte
grævlingemaner, det var sjovt!
En anden gruppe børn havde fundet en død fasan, som de bragte hen til
rævebakkerne. Her blev fasanen hængt op, og så var vi ellers spændte på at
komme næste dag, og se om rævene havde taget fasanen. Det havde rævene
desværre ikke, så nu er fasanen lagt et nyt sted, hvor der var friske rævespor,
og så må vi se, om forsøget lykkes denne gang.
Ved rævebakkerne er der næsten altid nogle knogler, fjer eller andre spændende
ting at finde, fra de dyr, som rævene har spist. Og i denne uge fandt vi knogler
fra en stor fugl (nok en and), som stolt blev transporteret hjem til børnehaven.
Snart er det påsketid, og så skal vi dekorere æg, så karse, klippe-klistre mm.
Vi får også besøg af Lisbeth præst, som kommer og fortæller lidt om, hvorfor vi
fejrer påske.

Kristine Heine Kristensen
pædagog
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 Kildeskolens børnehave skriver
Så er vi åbenbart allerede godt i gang med foråret – det blev desværre ikke til
mange kælkedage i haven i år, men dejligt at solen i det mindste kigger frem nu,
og får alle de små forårsblomster til at titte op af jorden. De får dog ikke lov at
stå ret længe – det er simpelthen for fristende at plukke dem, så vi må nyde
mange små buketter inden døre. Efter en vel overstået fastelavnsperiode, er vi
nu i fuld gang med påske; vi har malet kyllinger og sået karse, og vi skal snart i
præstegårdshaven og hhv. gemme og finde små æg. Ugen op til påske skal vi
ha’ den årlige påskefrokost, og om eftermiddagen forældrekaffe, så vi kan ønske
hinanden god påskeferie, da vi jo holder lukket hele påskeugen.
Efter ferien skal vi så gøre klar til den årlige bedsteforældredag, og kort tid efter
er det tid til børnehavens fødselsdag, som i år fejres fredag den 2. maj. Som
tidligere år vil børnegrupperne stå for den første del af underholdningen, og
efter fælles spisning overtager forældrerådet.
Efterhånden som vejret bliver bedre, kommer vi også afsted på flere ture. De
ældste Spætte-børn har selvfølgelig deres faste tur-dag til Leg og bevægelse i
Ringsted, som slutter i maj. Herefter har vi mulighed for at komme i svømmehallen
igen nogle gange, dog uden instruktør.

De yngre børn tager på legepladsen, biblioteket, til åen og måske en lidt længere
tur med toget. Hyggeligt er det i hvert fald at komme ud og se noget andet, og
snakke om det vi oplever undervejs. Ofte går vi også bare en tur i nærområdet;
i præstegårdshaven, Steensskov eller lignende, og tager nogle gange en historie
med.
Lidt mere spændende bliver det dog også at være „hjemme“, da vi i disse uger
er ved at få renoveret og opsat nye ting på vores legeplads, og det kribler
allerede nu i børnene for at få lov og prøve det hele! Alt i alt en dejlig tid vi går
i møde!

mvh personalet
Kildeskolens børnehave
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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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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

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

Købmanden
Gyrstinge Bygade 26, 4100 Ringsted

Tlf.: 57 67 51 61
e-mail: Kobmanden@gyrstinge.dk

Åbningstider
Mandag - fredag 7.00 - 18.00
Lørdag 7.00 - 14.00
Søndag 7.00 - 12.00

Købmanden
- et aktiv for lokalsamfundet

Bestyrelsen
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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 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

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 Jens Hynne Petersen,
Blødebjergvej 6, Ringsted
3393 0914, jens@gyrstingeif.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
20. Beboermøde, Lokalrådets årsmøde, Gyrstinge Præstegård, kl. 19.30
25. Tirs.klub.: Sæsonafslutning m. underholdning

April
Bøgebladet udkommer

06. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
08. Bogbussen, Den Nye Købmand, kl. 15.30-16.00, hver tirsdag
12. Koncert for de små, Bringstrup kirke, kl. 10.00
14.-21. Påskeferie, Kildeskolen, SFO og børnehave
27. Forårsevent, arr. Kilden til fitness, St. Bøgeskov, kl. 9-11

Maj
02. Kildeskolens børnehave fejrer fødselsdag
11. Konfirmation, Gyrstinge kirke, kl. 10.00
20. Sommerudflugt for ældre, arr. menighedsrådene
21. Konfirmandindskrivning, Bringstrup præstegård, kl. 15-18

Skolefest, Kildeskolen
25. Menighedsmøde, Gyrstinge præstegård
27. Konfirmandindskrivning, Bringstrup præstegård, kl. 15-18

Juni
Bøgebladet udkommer

17. Tirs.klub.: Udflugt til Knuthenborg safaripark

Juli

August
Bøgebladet udkommer

September
16. Tirs.klub.: Sensommerfest på Gyrstinge skovkro
30. Tirs.klub.: Mini-udflugt til Kongsgården i Broby

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


