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Lokalrådet skriver
De af kommunen afsatte midler til udvikling i landområderne og beslutningen
om at hvert landområde udarbejder en form for helhedsplan for netop deres
område, var jo den direkte årsag til at foreninger m.v. her i lokalområdet mødtes
d. 27. maj. Her fremkom bl.a. en lang liste med ideer til et fortsat aktivt og
levende lokalsamfund her i Gyrstinge - Ørslevvester. Blandt disse mange ideer
og ønsker vil en del, dels indgå i den helhedsplan, som Lokalrådet vil stå for at
få udarbejdet og dels vil vi have listen som inspiration i det løbende arbejde.
Vi var igen i år heldige med vejret til Sankt Hans aften, hvor præstegårdshaven
jo giver dejlige rammer. Der var i år lidt færre deltagere, ca. 120.
Flere kom dog til i løbet af aftenen betids nok til at nå
borgmesterens båltale. Tak til de mange, der hver på sin måde
var med til at gøre det til en god aften. Nye borde sponsoreret af
Tuborgfondet blev indviet denne aften.
Medens mange har holdt sommerferie har Gyrstinge sø skiftet ejer, idet Ringsted
kommune pr. 1. juli overtog både Gyrstinge og Haraldsted sø med omliggende
arealer. Som det ser ud nu har Ringsted kommune faktisk langt hen af vejen
taget rapporten fra vores søudvalg til efterretning. Der vil dog forestå en hel del
planarbejde endnu og d. 20. aug. kl. 19.30 håber vi at se rigtig mange til møde
i Landsbyhuset med overskriften: Hvad skal der ske med Gyrstinge sø?
Ikke alle har lige let ved at kommunikere via mobiltelefoner i vores område.
Det ser dog omsider ud til at blive bedre, idet en mobilmast er rejst på
Gyrstingevej af Telia, og TDC har en i støbeskeen på Gyrstinge mølle. Desværre
er Ringsted kommune ikke super hurtig til sagsbehandling, så endnu lidt
tålmodighed vil være nødvendig.
I begyndelsen af juli døde en af Lokalområdets grand old man, Johannes
Lyngsgård. Vi har meget at takke Johannes for. Han har gennem tiden været
inspirator / igangsætter af rigtig mange ting også i Gyrstinge / Ørslevvester, bl.a.
var han med til at starte lokalrådet i sin tid. Æret være hans minde.
Den nye bænk ved købmanden som Lokalrådet har sørget for håber vi bl.a.
kan være stedet hvor man hygger sig og drøfter alt mellem himmel og jord,
herunder også ideer og planer som kan styrke lokalsamfundet.
Vh. Bjarne Krog, Lokalrådet.
Bøgebladet august 2014
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Den kommunale dagpleje skriver
Alle årstider er dejlige men en sommer fyldt med varme og solrige dage betyder
endnu flere gode stunder med vores kære små dagplejebørn. Vi har taget en
sommerpause fra legestuen, og besøger hinanden i haven, hvor børnene nyder
hinandens selskab. Der har været masser af tid til gode ture bland andet til
skoven, og som et lille højdepunkt i juli måned besøgte vi ’Bakkegården’, hvor
vi fik lov til at plukke og smage på alle de jordbær vi kunne..det var en skøn
oplevelse for de små, som gik rundt i jordbærbedene og fik rørt, duftet og
smagt på de enormt lækre jordbær. Vi kørte meget tilfredse hjem igen, og for
mit vedkommende spiste vi jordbær med fløde til eftermiddagsmaden..mums!
Vi vil gerne sige stort TAK til Søren og Heidi fra den økologiske’ Bakkegården’,
som har gjort denne oplevelse mulig for os.
Mange af os dagplejere har nydt en 3 ugers
ferie, og i de tre lukkeuger i dagplejen har
Ulla været den der har passet godt på de
børn der holder ferie på et andet tidspunkt.
Der er kommet nogle nye små børn til i
dagplejen, og vi glæder os til at lære dem
bedre at kende og byder deres forældre
hjertelig velkommen hos os.
Vi vender tilbage til legestuen i uge 33, hvor vi starter på en frisk med et nyt
legestueår og tema, som vi vil fortælle jer om næste gang!
På vegne af de kommunale dagplejere i Gyrstinge;
Irene (kommunal dagplejer i Ørslevvester)

Forsidefoto
Der er desværre ingen dato på denne udgaves forsidefoto af Gyrstinge kirke og
præstegård. Bemærk dog den ekstra længe langs kirkegården, og den manglende kvist på selve præstegården. Kan nogen fortælle mere om billedet og et
cirka årstal, modtager bladet meget gerne flere oplysninger, til vores arkiv.
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Landsbyhuset afholder sponsorcykelløb

Tour de Gyrstinge
Lørdag den 6. september 2014
Efterårsklassikeren hvor alle kan være med
Starten går ved Købmanden i Gyrstinge
Tour de Gyrstinge vil som tidligere blive delt op i tre løb:
1- De kommende stjerner 15 min. (op til ca. 5 år)
2- De større stjerner 25 min. (fra ca. 6 år)
3- Voksenløb 60 min. (inkl. de store børn)
Formål:
Formålet med løbet er, at skaffe penge til Landsbyhuset i Gyrstinge, samt at
skabe en hyggelig og festlig dag for hele lokalsamfundet, med en masse
aktivitet. I år er det besluttet, at donere det fulde beløb fra Tour de Gyrstinge
til en multibane i Gyrstinge, som Gyrstinge IF, Kildeskolen og Lokalrådet
m.fl. samarbejder om at få etableret.
Ønsker du at deltage som cykelrytter, skal du få udfyldt en sponsoraftale og
aflevere den hos Købmanden i Gyrstinge eller i postkassen hos Martin Niemann
Bakkegårdsvej 1 i Ørslevvester. (Findes på hjemmesiden, eller hos
Købmanden).
Foreløbigt program for dagen:
13:30 – 14:10
Uddeling af startnumre ved Købmanden
14:15 – 14:30
Cykelløb - De kommende stjerner
14:40 – 15:05
Cykelløb - De større stjerner
15:15 – 16:15
Cykelløb – Voksenløb
Det vil hele dagen være muligt at købe pølser, vafler og drikkevarer m.m. Der
vil desuden være forskellige andre aktiviteter og boder dagen igennem for
børn og barnlige sjæle - til gengæld er der ingen aftenfest i år.
Bøgebladet august 2014
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Landsbyhuset skriver
Billig weekend-motion?
Det går stadig rigtig godt med udlejning af Landsbyhuset, men det er lidt ærgerligt,
at huset ikke bruges mere i weekenden. Vi vil derfor i den kommende sæson
prøve noget nyt, der gerne skulle være enkelt for alle parter:
- „HAL-TILBUD“:
- Tilbuddet gælder brug af hallen, men mindst en halv sæson og kun lørdage og
søndage - og kun hvis hallen ikke er udlejet til fuld pris.
- Du kan godt reservere en fast tid hos hal-tilbud@gyrstinge.dk, men må
evt. vige for en udlejer, der betaler normal pris. Din reservation af fast tid til
tilbudspris vil - af tekniske grunde - ikke fremgå af Landsbyhusets kalender
(www.landsbyhuset-gyrstinge,dk/aktivitetskalender).
- Udlejninger til fuld pris fremgår derimod af kalenderen, og du skal selv holde
øje med, om hallen er udlejet i „din“ tid - så din motion dermed er aflyst.
- Du betaler kun for de timer, du bruger hallen. Det sker ved, at du én gang om
måneden selvangiver til hal-tilbud@gyrstinge.dk, hvor mange timer du har
benyttet hallen i den forløbne måned. Du vil herefter modtage en faktura på det
beløb, du skylder.
- Prisen pr. time er 200 kr. inkl. moms, altså halv pris af almindelig leje. Dertil
kommer et engangsbeløb på 200 kr. i depositum for lån af nøgle til Landsbyhuset
– og eventuelt 100 kr. i depositum for lån af nøgle til et skab i omklædningsrummet.
- Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede eller til haltilbud@gyrstinge.dk.
En kort orientering om, hvad der ellers sker:
- Vej til Landsbyhuset fra Bondebjergvej / ny boldbane: Ejeren af jorden
har stadig frist frem til d. 8. oktober til at anlægge en retssag mod Miljø- og
Naturklagenævnet. Deres formål skulle være at få omstødt nævnets afgørelse
om, at Ringsted Kommune har lov til at ekspropriere den nødvendige jord. Så
vi venter spændt på, hvad der sker.
- Fibernet: Vi har bestilt fibernet til Landsbyhuset og vil efterhånden prøve at
udnytte de muligheder, det vil give.
- 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.
Der er selvfølgelig stadig plads til forbedringer, og vi hører meget gerne fra jer,
der har kritik og forslag – eller spørgsmål.
Venlig hilsen Jens Andersen,
tlf. 5784 5526.
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„Gyrstinge i bevægelse“ skriver
Nyt udviklingsprojekt sættes i gang i Gyrstinge.
De lokale foreninger i Gyrstinge som bl.a. realiserede Landsbyhuset i området,
ønsker at fortsætte den kulturelt positive udvikling og udvide området med flere
kultur- og motionsaktiviteter.
Visionen er, at området skal være byens absolut foretrukne samlingssted for
børn, unge, voksne og seniorer i Ørslevvester og Gyrstinge.
Derfor har de lokale foreninger i Gyrstinge nu igangsat udviklingsprojektet
„Gyrstinge i bevægelse“, som er et langsigtet projekt med 3 faser bestående
af en multibane (1), udendørs fitness (2) og crossfit /agilitybane (3) med central
placering i Gyrstinge.
Fase 1. Multibane
Multibanen påtænkes at placeres tæt ved både skolen, SFO, Landsbyhuset og
Idrætsforeningen og vil på den måde skabe god synergi for egnens børn og
unge. Multibanen indbyder til forskellige lege, f.eks. fodbold, håndbold, hockey,
og mange andre boldlege. Der placeres små tribuner ved banen, så interesserede
kan følge med i legene på banen. En mindre bane lægges i forbindelse med
multibanen. Det åbner op for flere aldersgrupper på multibanen samtidigt.
Hvordan og hvornår får vi så multibanen
Via sponsorer, fondsansøgninger og aktiviteter i området vil vi gøre alt for at
kunne indsamle de fornødne midler.
Projektets længde kommer meget an på, om vi får de rigtige sponsorater i hus.
Vores ønske er, at multibanen kommer i løbet af 2015.
Vi skyder projektet i gang den 6. september 2014 til Tour De Gyrstinge,
hvor overskud fra cykelløbet går ubeskåret til multibanen, som er vores 1. fase
i projektet „Gyrstinge i Bevægelse“.
Så kom og vær med til cykelløbet, sponsér en eller flere personer/et
hold eller giv et fast beløb til støtte til den fortsatte udviklingen af vores
lokalsamfund.
Vil I læse om hele projektet „Gyrstinge i bevægelse“, så se mere på
www.gyrstinge.dk.

Bøgebladet august 2014
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Gyrstinge Sø-udvalget skriver
Debatmøde om Gyrstinge søs fremtid.
Nu har kommunen overtaget Gyrstinge sø, og den 20. august kl. 19.30 i
Landsbyhuset i Gyrstinge går startskuddet til borgerdebatten om søens fremtid.
Gennem købet af Gyrstinge sø har Ringsted kommune lagt sig helt i front, når
det gælder naturbevarelse og borgerinddragelse om kommende
forvaltningsplaner. Vi er ikke bekendt med lignende projekter i andre kommuner
og ser kommunens køb af Gyrstinge sø som en fremsynet og god beslutning for
alle borgere.
Søen er et unikt naturområde, der har været anvendt til vandindvinding i godt
40 år, men nu er vandstanden næsten tilbage til det oprindelige niveau, og det
giver en ganske anden natur på de godt 200 ha, som udgør søen med tilhørende
bredder.
Vi kan allerede nu se betydelige forandringer i naturen omkring søen. Der er
bl.a. kommet mange flere fugle og andre dyr, men der forestår en betydelig
indsats, hvis området skal genetableres, som det var før 1970, hvor
vandindvindingen begyndte.
- Dette betyder i praksis, at der skal laves en naturforvaltningsplan for søen, og
kommunen har tilkendegivet, at man vil lytte til borgerne. Lokalrådets søudvalg
har allerede i 2 år arbejdet med planer for Gyrstinge sø, og der er udarbejdet
en rapport, som ligger på www.gyrstinge.dk. Vi ser en fremtid for søen som
naturområde tilgængelig for alle borgere, men begrebet natur – og hvad den
kan benyttes til - kan forstås på meget forskellig vis af den enkelte.
Derfor bliver hovedemnet på borgermødet hvad man forstår ved et naturområde,
og hvordan det skal forvaltes. Skal der være ridesti, fugletårne, tivoli, jagt,
bådfart, terapisti, vandski, ingenting – eller? Der er frit slag for at komme med
sin mening.
Steen Kisselhegn, Lokalrådets søudvalg
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Nu er søen solgt til kommunen:
Hvad skal der ske med Gyrstinge Sø?
Hvad vil vi: Naturpark, vandski-center, vandscooterbane, put-andtake, ridesti, speedway søen rundt, terapisti, ingenting - eller ????
Søens fremtidige status og anvendelse har stor betydning for lokalområdets
borgere. Derfor har Lokalrådet for Gyrstinge-Ørslevvester besluttet at afholde
orienterings- og debatmøde om Gyrstinge Søs fremtid

onsdag den 20. august 2014 kl. 19.30
Landsbyhuset i Gyrstinge. Alle interesserede er velkomne.
Mødeforeløb
- Velkomst og baggrunden for mødet ved Lokalrådets formand Bjarne Krog.
- „Søudvalgets arbejde“ ved Steen Kisselhegn, Søudvalget.
- „Status for arbejdet med helhedsplanen for søerne“ ved projektleder Eilif
Byrnak, Ringsted kommune.
- „Forslag til en helhedsplan for landskabet omkring Gyrstinge og Haraldsted
søer“ ved Simon B. Petersen, Københavns Universitet.
- Kaffe.
- Diskussion.
- Afslutning.
Lokalrådet er vært ved kaffen.
Bjarne Krog
Formand

Bøgebladet august 2014
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Kildeskolen skriver
Vi er nu klar til et nyt skoleår, som byder på nye udfordringer og spændende
aktiviteter og læring.
I forbindelse med indførelsen af den nye skolereform har skolen valgt at skabe
et nyt „fag“ som vi kalder Log fag. Faget skal benyttes til evaluering af dagen.
Det vil være forskelligt, hvordan der evalueres i de forskellige afdelinger, da
kravene til evalueringen øges. Formålet er, at eleverne skal øge deres
opmærksomhed på egen læring, da forskningen viser, at det er medvirkende til
at øge elevernes faglige niveau.
Vi indfører også et dagligt motionsbånd midt på dagen, som er placeret sammen
med frokostpausen. Her skal eleverne sammen med lærere/pædagoger ud og
lave forskellige lege, hvor de får pulsen op, og har det sjovt med hinanden.
I sidste skoleår arbejdede Mellemgruppen og Udskolingen med temaerne affald,
natur og energi. De har bl.a. været ude og samle affald i nærmiljøet, har sorteret
affald og indført affaldssortering på skolen, de har arbejdet med energi, hvor de
har haft fokus på betydningen af at spare på energien, ved eks. blot at slukke
lyset når de forlader lokalet. Sidst på året gik de i gang med at ordne vandhullet
i Præstegårdshaven, det er ikke færdiggjort endnu, så det fortsættes i nuværende
skoleår. Alt dette har glædeligt ført til, at skolen er blevet tildelt „Det Grønne
Flag, hvilket vi har ret til at flage med de kommende 12 måneder. Fredag den
22. august kl. 13.00 kommer vores borgmester Henrik Hvidesten og
overrækker os flaget. Vi har i den forbindelse valgt at fejre det med lagkage og
fællessang for alle, hvis I har lyst til at deltage, er I meget velkomne.
I slutningen af skoleåret deltog alle elever i en trivselsundersøgelse. Vi har nu
fået resultaterne af undersøgelsen, som viser, at trivslen på skolen er meget høj.
Elevernes besvarelser er primært i feltet meget positiv vurdering og positiv
vurdering. Det er glædeligt, at det er elevernes oplevelse og bekræfter os i, at
de indsatser, vi gør for at højne elevernes trivsel, har en positiv indvirkning.
Undersøgelsen kan bruges til, at vi kan blive endnu mere specifikke omkring,
hvilke områder vi skal have ekstra opmærksomhed på, så vi fortsat kan have
en høj trivsel blandt børnene.
Skolen byder velkommen til tre nye vikarer i det nye skoleår. Det er Helle
Fluegel og Trine Garn som begge er lærere og skal undervise i de almindelige
skolefag, derudover byder vi velkommen til Majken Vejrup, som er pædagog
og skal være i SFOén. Vi glæder os meget til samarbejdet med alle tre.
Mange varme skolehilsner fra Kildeskolen
ved skoleleder Vibeke Havre
10

Gyrstinge kirke
august - september 2014

www.bibelselskabet.dk
Hører du til dem, der som rigtig mange andre, er interesseret i Bibelen og Bibelens
forunderlige univers, ja, så er denne hjemmeside noget for dig. Udover
bibellæseplan, dagens vers, søndagens tekst, bibelselskabets udgivelser mv. kan
du også læse spændende og relevante artikler om kristne temaer af såvel politisk
som almenreligiøs art.
Hjemmesiden er fuld af sjove ideer og inspirationsmateriale. Prøv at gå ind!
Hvis du tilmelder dig, kan du også holde dig orienteret ved at abonnere på
Bibelselskabets gratis, elektroniske nyhedsbreve. En nem måde at holde sig
opdateret på.
For alle Bibelselskabets nyhedsbreve gælder det, at mailadresser ikke videregives
til tredjepart. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevene.
Hvis du tilmelder dig, kan du desuden hver fredag få tilsendt den kommende
søn-eller helligdags læsninger.
Med „Dagens vers“ får du gratis og uforpligtende hver dag tilsendt et vers fra
Bibelen.
God læselyst!
Lisbeth Lundbech

Bøgebladet august 2014
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Gospelworkshop i Bringstrup 4. oktober
Program
09.30: Ankomst og kaffe i Menighedshuset, Bringstrupvej 45
10.00: Opvarmning og sang (i Bringstrup kirke)
12.15: Frokost - medbragt madpakke spises
13.00: Sang
15.00: Kaffe og Kage
15.30: Minikoncert - gratis og åben for alle
16.00 (ca.): Tak for i dag!
Endnu engang inviterer vi alle sangglade til gospeldag i Bringstrup kirke, hvor
der er mulighed for at prøve eller måske genopleve gospelmusikkens energiske
og legende univers. Alle er velkomne og alle kan være med.
- Velkommen til en dag, hvor pulsen og humøret stiger og varmen spredes i
både krop og sjæl.
- velkommen til en dag, som ledes med fast hånd af Gitte Paxevanos og
pianist Kim Søegren ved klaveret.
- velkommen til en lille koncert med indøvede gospelnumre, som afslutter dagen.
Medbring: en god stor madpakke.
Kaffe/te, frugt, kage og drikkevarer serveres.
Deltagelse er gratis, men tilmelding påkrævet.
Du skal melde til hos sognepræst Lisbeth Lundbech senest d. 30. september
enten på mail: llu@km.dk eller på telefonnummer 5761 3010.
OBS! Du vil have mulighed for endnu en
gospeloplevelse ved en koncert i Benløse
kirke torsdag den 9. oktober kl. 19.30.
Lisbeth Lundbech
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Høsttanker
Dig være, mildeste Gud Fader,
lov, pris og tak i evighed
for alt, hvad godt du til mig lader
så uophørlig flyde ned,
for hvert fornøjet øjeblik
jeg både venter, har og fik
Brorson DDS 6 v. 1
For kort tid siden faldt jeg i snak med en almindelig dansker, der netop var
vendt hjem fra et besøg i et af verdens såkaldte u-lande.
„Held og lykke“ sagde han, da de skiltes. Hans vært derimod sagde „God
bless you“, „Herren velsigne dig“, hvilket havde gjort ham eftertænksom, for
han forstod, at der er meget stor forskel på at sige „Held og lykke“ og „Herren
velsigne dig“.
„Held og lykke „ er i virkeligheden et lille ord, hvor Gud er dømt ude af livet. Vi
er i skæbnens vold, vi kan få medvind, vi kan få modvind, men med lidt held får
vi mest medvind. Gud er fraværende. Vi er i fru Fortunas vold. Ikke et ord om,
hvorledes vi skal leve livet med den modvind, der også hører livet til. Med sin
hilsen „held og lykke“ kom han egentlig til - sikkert uden at ville det - at dømme
Gud ude af livet.
Hans vært derimod, som var dybt forankret i kristendommen, vidste sig - midt
i sin materielle fattigdom og nød - omsluttet af en magt, der var større end sig
selv. Han vidste sig velsignet og ønskede intet andet end at bringe den velsignelse
videre. Gud var ikke fjern eller fraværende. Han var nærværende. Han var
mandens livsfylde.
Det er et spørgsmål, hvem der var fattig i denne sammenhæng!
Ved en høstgudstjeneste ved vi os velsignede, også selv om livet måtte vise sig
tungt.
Lisbeth Lundbech
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Høstgudstjenester
Høstgudstjenesterne falder i år således:
Gyrstinge d. 14. september kl. 10.30
Sigersted d. 21. september kl. 10.30
Bringstrup d. 28. september kl. 10.30 (familiegudstjeneste)
(menighedsmøde)

Religionernes Dag 11. september 2014
2014 er et dobbelt jubilæumsår. Både folkeskolen og Det Danske Bibelselskab
fylder 200 år. Det sammenfald har gjort det naturligt at gøre helligskrifter til
tema for årets udgave af Religionernes Dag - med et helt forrygende program.
Sidste år var dagen overtegnet, så husk tilmelding inden sommerferien
Hvem står bag?
Religionernes dag udbydes i samarbejde mellem Religionslærerforeningen, Institut
for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Købehavns Universitet, Det Danske
Bibelselskab og CFU-København
På dagen kan man naturligvis også se på alle de flotte og fagligt stærke
undervisningsmaterialer fra Bibelselskabets Forlag
Religionernes Dag 2014 sætter fokus på forholdet mellem skole og kirke og på
Bibelens brug i skolen før og nu samt på de øvrige verdensreligioners hellige
skrifter og deres placering i skolens undervisning. Hvad skal eleverne vide om
helligskrifter, og hvordan skal stoffet behandles? Herunder om der er grænser
for, hvad man kan tillade sig at sige.
Dato: Torsdag den 11. september
Sted: Københavns Universitet, Amager, TORS
Pris: 850 kr.
Tilmelding elektronisk til CFU-Kbh: https://ucc.dk/videreuddannelse/religionersdag-2014
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Religionernes Dag program
Program
09:30: Kaffe og rundstykke m. smør/ost/marmelade
09:45: Velkomst v. John Rydahl, formand for Religionslærerforeningen
09:50: Det hellige samt helligskrifters brug og betydning v. studieleder, lektor
Morten Warmind, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, TORS
10:20: Spørgsmål
10:30: „Noget gammelt, noget nyt, noget lånt - Det Gamle Testamente mellem
Grækenland og Mesopotamien“ v. professor (mso) Anne Gudme, KU
11:00: Spørgsmål
11:10: Forlagene har ordet til præsentation af det nyeste på standene
11:25: Pause
11:40: Synet på Koranen som helligskrift i islamisk tradition v. professor Thomas
Hoffmann, KU
12:10: Spørgsmål
12:20: Frokost
13:05: Østlige religioners helligskrifter v. lektor Jørn Borup, Aarhus Uni
13:35: Spørgsmål
13:45: Brug af bibelske fortællinger og motiver i russiske ikoner v. lektor Annika
Hvithamar, ORS
14:15: Spørgsmål
14:25: Forlagene har ordet til præsentation af det nyeste på standene
14:35: Pause
15:50: Helligskrifter i undervisningen v. cand.pæd. Mette Hansen,
Religionslærerforeningen
15:20: Spørgsmål
15:30: Skriften på væggen. Nye tal om tro i skole, kirke og hjem fra
landsdækkende spørgeskemaundersøgelse v. religionssociolog, ph.d. Morten
Thomsen Højsgaard, Det Danske Bibelselskab samt forskningslektor ph.d. Niels
Reeh, TORS og cand.mag. Andreas Bauman
16:00: Afslutning v. John Rydahl
Kilde: Bibelselskabets hjemmeside
Bøgebladet august 2014
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WWW.BORGER.DK
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
16

Gudstjenesteliste Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge
August 2014
10. august – 8. s. e. trin.:
17. august – 9. s. e. trin.:
24. august – 10. s. e. trin.:
31. august – 11. s. e. trin.:

Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30
Haraldsted 9 – Gyrstinge 10.30
Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
Bringstrup 9 ( Ulla Toft)

September 2014
07. september - 12.s.e.trin.:
14. september - 13.s.e.trin.:
21. september - 14.s.e.trin.:
28. september - 15.s.e.trin.:

Bringstrup 9 (Søren Legarth)
Allindemagle 9 - Gyrstinge 10.30 (høst)
Sigersted 10.30 (høst)
Bringstrup 10.30 (høst, familieguds., menighedsmøde)

Oktober 2014
05. oktober - 16.s.e.trin.:

Haraldsted 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 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
Bøgebladet august 2014

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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Bestyrelsen for købmanden skriver
På nuværende tidspunkt har vi drevet Købmanden i lidt over et ½ år. Vi kan
konstatere at omsætningen følger budgettet, men vi afventer ½-årsregnskab fra
revisionsfirmaet. Først der får vi styr på, om vi får råd til de investeringer, der
skal være med til at skabe en bedre butik for vores kunder og gerne på sigt øge
omsætningen.
Blandt de seneste tiltag kan nævnes udvidelse af vinsortimentet, som har været
et ønske fra flere kunder. Der er nu tilføjet nye og spændende vine fra flere
forskellige lande. Udvalget spænder nu bredt, så vi både kan dække til hverdag,
fest og gaver. Husk at I har mulighed for at købe vinen til jeres fest, og I samtidig
har mulighed for at levere eventuelt overskydende vin tilbage.
Ydermere er der hængt en liste op i indgangen til butikken, hvor I har mulighed
for at skrive eventuelle ønsker til nye varer i sortimentet. Købmanden vil løbende
følge med i ønskerne og vurdere, om de skal købes hjem til sortimentet. Det er
vigtigt for Købmanden, I kommer med ønsker til sortimentet, for kun derved
har vi mulighed for at opfylde jeres forventninger til butikken.
Vi arbejder hele tiden på at skabe tiltag, der gør hverdagen lettere for vores
kunder. Derfor har vi kontakt til Post Danmark om muligheden for at etablere
postbutik i Gyrstinge. Vi tror på, det kan lade sig gøre, og melder mere ud i
næste Bøgeblad.
Da vi har lavet, og stadig gerne vil lave, mange nye tiltag, har vi ind imellem brug
for ekstra hjælp i butikken. Skulle du have nogle timer tilovers, så må du meget
gerne henvende dig til Rie Houmand på tlf.: 57 84 54 37 eller mail:
rie.houmand@gmail.com. Det frivillige arbejde består typisk af vareopfyldning,
datokontrol og lettere rengøring. Har du mod på at give en hånd med, så meld
dig endelig, eller hør om muligheden for at hjælpe til en gang imellem.
Andelsbeviserne vil være klar til afhentning hos Købmanden fra d. 1/9-2014. I
skal huske at medbringe sygesikringsbevis eller anden ID med adresse på, da
andelsbeviserne er gældende for adressen på husstanden, og ikke på hver enkelt
person.
I forbindelse med Tour de Gyrstinge vil Spiderman komme forbi og
underholde. Der vil på denne dag også være mulighed for at købe kaffe, brød
kager, is og drikkevarer til specielle priser.
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Tirsdagsklubben skriver
Sommeren er gået ind i sin (efter kalenderen) sidste måned og Tirsdagsklubben
er klar med sin nye sæson. I løbet af sommeren har 41 medlemmer været på
udflugt til Knuthenborg Safaripark og alt forløb på bedste måde, ligeså klubbens
kaffe- og kagesalg i Præstegården til Sct.Hans. Her var der overskud på 1.717
kr.,som vil blive brugt i „festligt lag„ ved et af vores arrangementer.
Skovkroen er den 16. september, kl.14-ca.19, endnu en gang rammen om
Sensommerfesten. Det musikalske er i år lagt i hænderne på bl.a. Carl-Chr.
Bringgaard, Sorø. Max Brøndtoft vil spille under middagen. Der startes med
kaffebord og sluttes med to retter mad.
Pris for medlemmer er kostprisen 200 kr. og 300 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding til Sensommerfesten, senest den 9. september til en af nedenstående:
Else 5784 5212, Inga 5761 6086 eller Jonna 5786 6075.
Efterhånden har klubben været på adskillige mini-udflugter og dette efterår er
ingen undtagelse. Den 30. september går turen til Kongsgården i Broby. Der er
samkørsel fra præstegården, kl. 13.30 og efter rundvisning på Kongsgården er
der tid til den medbragte kaffe og kage. Tilmelding er ikke nødvendig, men
ønskelig.
Danmarks første kvindelige sporvognskonduktør, Magna Håkansson, holder
foredrag i præstegården den 7. oktober. Der venter et festligt foredrag (har vi
hørt fra pålidelig kilde). Første kortspil-dag i denne sæson er den 14. oktober,
hvor alle m/k med interesse for whist, med absolut små indsatser, er meget
velkomne.
Vagn-Aage Sellebjerg, Nyk.F., kommer med fortællinger og lysbilleder fra
danske øer, den 21. oktober. Også denne dag er det en erfaren foredragsholder,
der gæster klubben.
Arbejdsgruppen har prøvet at lægge et interessant og afvekslende program og
håber, at både nuværende medlemmer og evt. nye har lyst til at være med, hver
tirsdag eller, når der er tid og lyst. Kaffen købes billigt og brød medbringes
hjemmefra. Mødested er Gyrstinge præstegård kl. 14-17.
Lokalbladet og Bøgebladet er vores medier til at gøre opmærksom på vores
foredrag o.a. Kortspil er som noteret i Bøgebladets kalender og på
programmet, der blev delt ud på sommerudflugten.
Venlig hilsen, Hilde
Bøgebladet august 2014
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Kilden til fitness skriver
Vi håber at I alle har nydt den dejlige sommer og er klar til at genoptage træningen
og få smidt de overflødige feriekilo.
Vi starter hold op mandag d. 18. august og på vores hjemmeside
www.tilfitness.dk kan du se vores holdplan, information om fitnessinstruktion,
tilmelding samt kontaktoplysninger. Vi glæder os til at tage imod dig!
EVENT/ÅBENT HUS
Søndag d. 2. november kl. 10-13 holder vi efterårs-event med åbent hus, så
sæt allerede nu kryds i kalenderen. Nærmere information følger i form af opslag
i centret.
TRÆNING
Udover styrketræning på maskiner tilbyder vi stadig:
Indoor cycling, teen fitness samt cirkeltræning.
Udover vores cirkeltræning om mandagen kl. 19-20 med Simon, har vi, som
noget nyt, oprettet endnu et hold om torsdagen kl. 18-19 med Lone. Bemærk
at alle - medlemmer som ikke medlemmer - er velkomne på dette hold.
Prisen er 400 kr. for en halv sæson (frem til jul) og 600 kr. for en hel sæson.
Kontakt os på kilden@tilfitness.dk for mere information eller kom ned og få en
gratis prøvetime. Det er både billigt, sjovt og effektivt!!
HAR DU LYST TIL AT VÆRE INSTRUKTØR
Så er du meget velkommen til at kontakte os, da vi ønsker os nogle flere frivillige
hænder til at varetage instruktøropgaverne. Kurserne bliver udbudt af DGI og
betales af os.
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 os på kilden@tilfitness.dk.
I fitness er aldersgrænsen for et medlemsskab 15 år og alle nye medlemmer
skal have en instruktørtime umiddelbart efter indmeldelse.
Vi beder Jer have forståelse for, at alt arbejde i vores fælles foreningsfitness er
ulønnet og frivilligt. Vi gør det, fordi vi synes 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
Så er det lykkedes at få programmet for indendørssæsonen på plads. Vi glæder
os meget til den nye sæson. Vi har både nye og gamle instruktører til vores
hold. Den eneste ændring i forhold til sidste sæson er, at vores Power Women
gymnastikhold afløses af Cirkeltræning, som udbydes af Kilden til Fitness.
Både Anne Fussing og Anja Grønskov er desværre trådt ud af bestyrelsen. Jeg
vil gerne sende en stor tak til dem for deres indsats i bestyrelsen. Vi har aktuelt
to ledige pladser i bestyrelsen og interesserede må meget gerne henvende sig til
formanden. Vi er meget afhængige af mange frivillige i idrætsforeningen og starter
derfor et frivillige initiativ i den nye sæson.
Vi har også et nyt initiativ i forhold til alle trænerne, hvor vi i år starter med en
fælles træner aften. Det bliver onsdag den 27. august fra kl. 19.00-21.00. Her
får vi talt sammen både trænerne og bestyrelsen og får afklaret mange praktiske
ting, så selve sæsonen forløber så godt som muligt. Oplever du et problem eller
har du et spørgsmål, så tag endelig fat i en af trænerne eller en fra bestyrelsen,
så vi kan få det løst eller svaret på det hurtigst muligt.
Lige inden sommerferien skulle vi have afholdt Sommersjov. Det var kun lykkedes
os at skaffe 4 frivillige og selvom menighedsrådet tilbød at hjælpe, var det ikke
nok til at gennemføre Sommersjov i fire dage på forsvarlig vis. Desuden var der
kun 14 tilmeldte, hvoraf over halvdelen var børn udenfor Gyrstinge og
Ørslevvester, så det ser ud til at tiden er løbet fra idrætsforeningens fire dages
Sommersjov.
Udendørsfodbolden er startet igen efter sommerpausen med de samme
træningstider som før sommerferien. Vi har nogle mindre børnefodbold hold, så
derfor træner vi flere årgange samtidigt. Holdet med alder omkring U7 træner
søndage kl. 10.00-11.00, omkring U9 holdet træner tirsdage og torsdage kl.
16.30-18.00, omkring U14 holdet træner mandage og onsdage kl. 17.00-18.30.
Vores fodbold fitness/senior fodbold hold er i løbet af foråret vokset sig stort
og de træner mandage og onsdage fra kl. 19.00-21.00.
Vel mødt til den nye sæson.
Jens Hynne Petersen, formand for Gyrstinge Idrætsforening
Jeg kan kontaktes på mail formand@gyrstingeif.dk eller mobil 42 64 97 22.
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GIF skriver - fortsat
GIFs Indendørssæson i Landsbyhuset starter i uge 36:
Badminton:
Ungdom torsdage kl. 17.00-18.00 fra (0. klasse)
Voksenhold onsdage kl. 19.00-21.00 (ungdomsspillere skal kontakte træneren
inden tilmelding)
Mulighed for at leje badmintonbane, kontakt jens@gyrstingeif.dk for tidspunkt
og pris.
Gymnastik:
Far-mor-barn hold lørdage kl. 10.00-11.00 (1-3 år)
Spillopperne torsdage kl. 16.00-17.00 (3-4 år)
Krudtuglerne onsdage kl. 16.00-17.00 (5-6 år)
De seje springere mandage kl. 16.30-18.00 (fra 1. klasse)
Zumba torsdage kl. 19.00-20.00
Seniormotion onsdage kl. 10.00-11.00
Volleyball:
Volleyball for voksne tirsdage fra kl. 20.00-22.00
Fodbold starter indendørs fra uge 43
Fodbold for de yngste omkring U7 søndage fra kl. 10.00-11.00 (piger/drenge)
Fodbold for de mellemste omkring U9 tirsdage kl. 16-17.30 (piger/drenge)
Fodbold for de ældste omkring U14 onsdage kl. 17.00-18.30 (drenge)
Fodbold Fitness for mænd/Senior fodbold mandage kl. 20.00-22.00
Tilmelding skal ske på www.gyrstingeif.dk. Her finder du ligeledes mere
information om alle holdene. Vi glæder os til at se dig/jer til en god sæson i
Gyrstinge Idrætsforening.

Peberdalsgården skriver
Åbent Hus på Peberdalsgaard BISON.
I lighed med tidligere arangementer holder vi Åbent Hus på Bisonfarmen
lørdag/søndag d. 13. og 14. september fra kl 10 – 16.
Der vil blive kørt ture i folden med vores Prærievogn, der er forskellige aktiviteter
for børn og voksne, såsom bueskydning, lassokast o.a.
Der er mulighed for at købe sig noget at spise, der steges bisonburgere og
grillpølser, øl og vand kan købes, ligeledes kaffe.
Der er selvfølgelig salg af kød, både fersk vacumpakket og frostvarer.
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Håndarbejdsgruppen skriver
Efter en lang og varm sommer er det så småt ved at være tid til at starte op på
en ny sæson. Det bliver som vanligt på torsdage fra kl. 14.00 til kl. 17.00. Vi
begynder torsdag den 11. september i udlængen i Gyrstinge Præstegård, og
der er plads til nye såvel som „gamle“ interesserede.
Da vi strikker bl.a. til Kirkens Korshærs varmestuer (fortrinsvis tæpper) har vi
brug for meget garn. Så hvis nogen ligger inde med rester af garn, som de ikke
skal bruge, vil vi være de taknemelige modtagere. Garn vil kunne afleveres på
torsdage i Præstegården eller på adressen Gyrstinge Skovhuse 31.
Da vi i løbet af eftermiddagen drikker kaffe har jeg påtaget mig at være den
„første bager“.
Sidste sæson sluttede med en udflugt til Kirkens Korshærs lysstøberi i Dianalund.
Der blev medbragt poser med lysestumper, da dette arbejde også sker på
frivillig basis og uden for mange omkostninger. Vi fik demonstreret hvordan
støbningen foregår. De støber rask væk 800 lys ad gangen, så det er noget der
batter.
Bagefter besøgte vi Tersløse Kirke, hvor Helmer Breindahl fortalte lidt om
kirkens historie og fornyelse.
Venlig hilsen og på gensyn Grethe.

Gyrstinge private dagpleje skriver
Er en ny dagpleje, som ligger i Gyrstinge. Jeg har arbejdet med børn de sidste
8 år ved siden af mit lille firma som skrædder. Så der er nok nogle der kender
mig som skrædder i Gyrstinge.
Jeg har altid gerne ville være dagplejemor og nu synes jeg tiden var inde til at
kaste mig ud i min drøm. Så nu har min familie og jeg valgt at tiden var inde til at
åbne vores hjem for en masse dejlige børn samt deres forældre
Jeg hedder Nina og bor sammen med Peter og vi har 4 børn tilsammen.
Hos mig vil vi skulle være meget ude i naturen, da den danske natur er en stor
del af mit liv. Vi skal lave urtehave samt plante tomater og agurker. Se det
vokse; bruge det til vores frokost. Jeg vil bage brød og boller næsten hver dag
til det daglige brug. En gang om ugen vil der være varm mad til frokost.
Hos mig er der ikke dyr og det er et ikke ryger hjem. Jeg vil have bleer og div
cremer med i min pris. Det forældre kun skal have med, er en barnevogn. Hvis
der er forældre der står og har brug for at aflevere deres barn tidligt, så vil de
kunne det fra kl 5.30 hos mig. I kan læse mere på min hjemmeside om
åbningstider og priser, www.gyrstinge-private-dagpleje
Hilsen Nina, Gyrstinge private dagpleje
Bøgebladet august 2014
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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

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

Mind4nature
Månedlige naturdage i
„mindfulness haven“.
Stressbehandlinger,
meditationsaftner, foredrag,
Kurser og urtekundskab
V. Stress og naturvejleder
Doreen Møller Holmquist
Gyrstinge skovhuse 27
4173 Fjenneslev
Tlf. 2094 0463
www.mind4nature.dk
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Gyrstinge Private Dagpleje
Gyrstinge Præstemark 3
4100 Ringsted
tlf. 2258 1220 / 4710 1067
www.gyrstinge-private-dagpleje.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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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

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

26

Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvester
formand Bjarne Krog,
Ørnekildevej 22, Fjenneslev
5780 9457, 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 Peter Flensted
Kildeskolens SFO og børnehave,
leder Kisser Rasmussen,
Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7266, kisr@ringsted.dk
Ringsted Kommunale Dagpleje
ringsteddagpleje.dagtilbud.ringsted.dk
leder Lone Schiøtt, 5762 8120
Ringsted Private Skovbørnehave
leder Hanne P. Weber,
Store Bøgeskovvej 30 B, Ringsted
3810 5040, hpw@ringstedskovborn.dk

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,
Landsbyhuset, landsbyhuset-gyrstinge.dk St. Bøgeskovvej 25, Ringsted
5784 5374
formand Jens Andersen,
Gyrstingevej 101, Ringsted
Andelsforeningen „Købmanden“
5784 5526, jahu1@privat.dk
formand Ole Olsen
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 august 2014
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August

Kalender
Bøgebladet udkommer
Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
Bogbussen, Købmanden, kl. 15.30-16.00, hver tirsdag
Konfirmandforældreaften, Gyrstinge, kl. 19.00
Borgermøde om Grystinge Sø, Landsbyhuset, kl. 19.30
„Grønt flag“ hejses, Kildeskolen, kl. 13.00
Ringsted-natten, med Gyrstinge/Ørslevvester stand

10.
12.
14.
20.
22.
29.
September
uge 36
06.
11.
13.
14.
16.
30.

GIFs indendørssæson starter i Landsbyhuset
Tour de Gyrstinge, arr. Landsbyhuset m.fl., kl.13.30
Religionernes dag, KUA, Amager, kl. 9.30
Håndarbejdsgruppen mødes, præstegårdslængen, kl. 14-17
Åbent hus, Peberdalsgaard Bison, kl. 10-16
Åbent hus, Peberdalsgaard Bison, kl. 10-16
Tirs.klub.: Sensommerfest på Gyrstinge skovkro
Tirs.klub.: Mini-udflugt til Kongsgården i Broby

Oktober
Bøgebladet udkommer
Gospelworkshop, Bringstrup kirke, kl. 9.30
Tirs.klub.: Magna Håkansson, foredrag: „Danmarks første kvindelige
sporvognskonduktør.“
Skole-/byfest; Folkeskolen 200 år/ Kildeskolen 60 år
Tirs.klub.: Kortspil
Efterårsferie, Kildeskolen. SFO er lukket, børnehaven er åben
Tirs.klub.: Vagn-Aage Sellebjerg, Nyk.F.: “Fortællinger og billeder fra
danske øer.“
Tirs.klub.: Kortspil

04.
07.
09.
14.
13.-17.
21.
28.
November
02.
04.
11.
18.
25.

Kilden til fitness-event, kl. 10-13
Tirs.klub.: Bettina Kotasek, hospice-chef, Hospicegården Filadelfia,
„Foredrag om livet på hospice.“
Tirs.klub.: Kortspil
Tirs.klub.: Banko med indkøbte gevinster
Tirs.klub.: Kortspil

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