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Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd

Formand: Bjarne Krog, Ørnekildevej 22, Fjen. (red.) 57 80 94 57
Næstformand: Jess Friis, Gyrstinge Bygade 5-7 58 53 16 77
Sekretær: Birgitte Niemann, Bakkegårdsvej 1, Fjen. (red.) 57 80 80 58
Kasserer: Arne Aagesen, Harpeager 7, Fjen. 35 85 77 79

Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, 23 64 31 13
Steen Mortensen, Gyrstingevej 41 31 95 06 93
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

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: Bjarne Krog
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 december 2014 - deadline uge 48
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Lokalrådet skriver
Med afsæt i bl.a de mange ideer, der fremkom på møde med repræsentanter
for de lokale foreninger og råd vi har i lokalområdet, er der hen over sommeren
arbejdet på at lave en helhedsplan for Gyrstinge / Ørslevvester. Den er tæt på
sin afslutning og sendes så til Landsbyforum (paraply forening for alle
landsbyforeningerne i Ringsted kommune). Den vil i øvrigt være at finde på:
www.gyrstinge.dk Landsbyforum sætter derefter alle områdernes bidrag til
helhedsplan sammen og videresender til Ringsted kommune. Den samlede
helhedsplan vil herefter bl.a. kunne anvendes som hjælp, når de enkelte
lokalområder søger midler til div. projekter. Ligeledes skal de danne grundlag
for en kommende revision af landdistriktspolitikken i kommunen.
Ved mødet i Landsbyhuset d. 20. aug. som Lokalrådet havde inviteret til, var
det ganske tydeligt, at rigtig mange har interesse i og holdninger til, hvordan
Gyrstinge Sø og de unikke områder i tilknytning hertil, bliver forvaltet. Både
Ringsted kommune, som jo nu er ejer og Lokalrådets søudvalg fik ting med
hjem at arbejde videre med. Det var tydeligt, at ønskerne er meget forskellige
og i nogle tilfælde modsatrettede. Jeg mener, der er udsigt til rigtig gode oplevelser
i de unikke omgivelser, og ved tæt dialog vil de rette løsninger kunne findes, og
nogle misforståelser vil samtidig kunne ryddes af vejen.
Trafik og trafiksikkerhed er naturligt et område der optager Lokalrådet. Dels er
det vigtigt at offentlig transport fungerer både for skolebørn og andre, og dels
skal det også være sikkert at færdes på cykel og til fods. I den forbindelse er vi
ekstra opmærksomme på over de næste måneder, om og i givet fald, så hvilken
effekt den nye røde belægning igennem Gyrstinge by har.
Mød op til Byfest / Skolejubilæum d. 9. okt.  kl. 17.30 da fejres at folkeskolerne
har 200 års fødselsdag og skolen i Gyrstinge 60 år. Byfesten er blevet til i
samarbejde mellem skole og en del af de lokale foreninger og råd, og vi håber
mange vil komme og få en god aften. Se omtale andet sted i bladet og opslag
ved Købmanden.
Der er mulighed for at deltage i sæsonens første madbix fredag d. 3. okt. kl.
18.00 i Landsbyhuset. Hen over vinteren er der planlagt madbix første fredag i
måneden, men hold øje med opslag, da der muligvis kan blive rykket lidt på en
enkelt.

Vh. Bjarne Krog, Lokalrådet.
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 Kildeskolen skriver

 Forsidefoto
Ørslevvester har skam også haft sin egen brugsforening, Ørslevvestervej 73,
som blev stiftet i slutningen af 1890’erne. Gyrstinge ville ikke oprette en filial i
Ørslevvester, og så måtte man jo selv i gang. Hvad uddelerparret på fotoet
hedder fremgår desværre ikke, men vi modtager som altid gerne oplysninger til
vores lokale arkiv!                                               Kilde: Ringstedbogen 2012

Efteråret er nu for alvor over os, og mens bladene falder ned fra træerne, falder
de nye forandringer i forbindelse med skolereformen også lige så stille på plads.
Både børn og voksne har efterhånden fundet sig til rette med de nye tiltag, og
glæder sig over de nye muligheder som reformen har skabt.

På skolen arbejder vi målrettet med at få mere bevægelse ind i undervisningen.
Vi har derfor været så heldige, at en gruppe forældre har tilbudt sig til at male tal
og bogstavskemaer i skolegården, som benyttes i det daglige. Stor tak til
forældre som allerede har været og male og de som har lovet at være med. Det
er rigtigt dejlig med den opbakning, da det giver os nogle muligheder for at lave
en spændende skoledag for børnene.

I SFO’en arbejder børnene med naturen. Når temaet er omme, vil der blive
afholdt forældrekaffe, hvor alle forældre har mulighed for at komme forbi og se
hvad børnene har arbejdet med.

Vi skal nu i gang med årets første tema. Vi har i år valgt at fejre 200 året for
Danmarks første folkeskolelov. I temaperioden skal børnene derfor opleve,
hvordan skoledagen var førhen. De skal have morgensang, hvor repertoiret er
sange fra de sidste 200 år, nogen skal have morgengymnastik med stræk og
bøj, andre håndarbejde før og nu. De ældste skal lære om de forskellige
skolelove, som Danmark har haft og lære om de første skoler – Rytterskolerne.
Det bliver helt sikkert nogle spændende og aktive dage.
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  Kildeskolen skriver fortsat
Temaugerne sluttes først af med en stor byfest, hvor vi gerne vil se alle „byens“
borgere til fest. Her vil vi fejre 200 året for Danmarks skolelov, samt Kildeskolens
60 års fødselsdag. Vi håber rigtig mange vil benytte lejligheden til at komme
forbi skolen til årets fest (indbydelse vedlagt Bøgebladet). Der vil både være
mulighed for at opleve lidt stemning fra skolen i gamle dage, se skolen og
forhåbentligt få snakket med naboen, måske kan erfaringer fra egen skoletid
lige udveksles.

Efterfølgende deltager eleverne i skolernes motionsdag, som i år også bærer
præg af 200 året for skoleloven. De ældste elever cykler til Ringsted, hvor de
sammen med de andre skoler i Ringsted skal mødes på Torvet og danse en
fællesdans. De yngste elever skal være på skolen, hvor de skal lave gamle lege
med masser af bevægelse i.

Mon ikke vi herefter sender en flok glade, men trætte børn på en velfortjent
efterårsferie.

Mange efterårshilsner fra
Kisser Skovgaard og Vibeke Havre

SFO-leder            Skoleleder
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 Busgruppen skriver
Ringsted Kommune har en busgruppe med repræsentanter fra en række
lokalområder. Busgruppen mødes mindst 2 gange årligt med Teknisk Forvaltning
for at komme med forslag til forbedringer til busbetjeningen i landområderne.
Steen Mortensen og Brunella Vejbæk deltager i denne gruppe fra Gyrstinge og
Ørslevvester lokalområde. Forslag og ønsker til busdriften i området kan gives
til os. Gerne på mail:  steen@gyrstinge.dk eller bvejbaek@hotmail.com.

Vi kan ikke love revolutioner inden for busdriften i området, da økonomi
desværre er en begrænsning, men hold jer ikke tilbage med kommentarer eller
ændringsforslag, så bringer vi det videre. Hvis vi kan undvære en afgang til
gengæld for en anden, behøver ændringer jo heller ikke nødvendigvis at koste
noget. Så tænk endelig i konstruktive helheder.

På busgruppemødet i september er seneste køreplansændringer blevet evalueret.
Vi har kommenteret de dårlige forbindelser mellem tog og eftermiddagsbusserne
der nu kører kl. 14.32 og 15.32 fra Ringsted Station, samt at det er et problem
at bussen 6.50 fra Gyrstinge mangler i den nye plan. Sidstnævnte har ført til
nedenstående kompromis:

Med virkning fra køreplanskiftet 14. december 2014 afgår BUS 406 kl. 07:00
fra Gyrstinge Skovhuse med ankomst på Ringsted st. kl. 07:33. Turen vil
fremover køre på alle hverdage. Med den nye afgangstid vil der være sikkerhed
for forbindelse til IC-toget kl. 07:40 mod København. Hertil  kommer, at der
vil være forbindelse til BUS 234 mod Sorø kl. 07:34. Ulempen er at elever til
Byskovskolen får 5 min. længere transporttid.

Det skal ikke være nogen hemmelighed at en direkte bus til Byskovskolen,
fortsat er vores mål, da disse elever har en urimelig lang transporttid.

Hilsen Steen og Brunella
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Skotsk whisky aften
Så gør vi det igen, for 11. gang.

   Lokalrådet i Gyrstinge/Ørslevvester indbyder til en whiskysmagning,
fredag den 30. januar 2015 kl. 19.30 i Gyrstinge Landsbyhus.

Det er måske i god tid, men da jeg ved, at der er flere der har meldt afbud
til de tidligere aftener p.g.a. mange ting, så er jeg nu så tidligt ude, at alle har

en chance for at planlægge datoen. 
Samtidig er det begrænset, hvor mange der kan deltage, så tilmeldingerne

bliver behandlet efter „først til mølle“ princippet. Men da arrangementet er i
Landsbyhuset, er der plads til 80 personer.

Jeg er næsten færdig med at indkøbe whiskys, der er kommet en del nye
på markedet, men ting er ikke blevet billigere med tiden, så nu koster det

250 kr. for deltagelsen i arrangementet, 9 whiskys, 3 håndmadder og en øl/
vand..

Der vil blive præsenteret et udvalg af de forskellige whiskys, som Skotland
er så kendt for, lige fra Whisky lavet på det blideste kildevand og lette

bygmalt til de tunge Whiskys lavet på „mosevand“ og bygmalt røget over
mosetørv. Som traditionen byder, så er der også en „udenlandsk“ single

malt.
 Kort sagt er der mulighed for at prøve et udsnit af de mange forskellige

skotske varianter og samtidig få lidt af vide om whiskyfremstilling.
Kenn står for præsentationen af whiskyen.

 
Er du interesseret, så kontakt Kenn på telefon 5784 5639/eller mail
kenn@vium.org, gerne hurtigt, da der er begrænset deltager antal.

  
For en god ordens skyld, så er der rygeforbud til dette arrangement, der er

selvfølgelig mulighed for at gå udendørs, når/hvis trangen opstår, når de
røgede whiskys er i glasset.

Vel mødt
på Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvesters vegne, Kenn
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 Landsbyhuset skriver
Landsbyhuset skal gerne være et sted, hvor man kan ‘det hele’ - bortset måske
lige fra at svømme. Vi har nok ikke råd til alt det, vi gerne vil have, men det kan
vi måske få efterhånden. Så kom gerne med forslag til nye aktiviteter, f.eks. når
vi holder møde for alle brugere onsdag d. 22. okt. kl. 19.30. Kom også gerne
sammen med andre frivillige og vær med til at holde huset i pæn stand, når vi
holder arbejdsdag lørdag d. 25. okt. kl. 9.00. Vi starter med morgenkaffe og
sørger for en bid brød til frokost..

Husk det nye „HAL-TILBUD“ på 200 kr./timen. Tilbuddet gælder aftale om
brug af hallen lørdage og søndage, mindst en halv sæson - og kun hvis hallen
ikke er udlejet til fuld pris. Du kan læse mere i sidste nummer af Bøgebladet,
som også ligger på www.gyrstinge.dk.  Du kan reservere tid ved at sende en
mail til hal-tilbud@gyrstinge.dk.
En kort orientering om, hvad der ellers sker:

− Vej til Landsbyhuset / ny boldbane:  Ejeren af jorden har stadig frist
frem til d. 8. oktober til at anlægge en retssag mod Miljø- og
Naturklagenævnet, så vi venter spændt. Kommunen har afsat 2,5 mio.
kr. til anlægget i 2015, så den side af sagen er på plads.

− Udendørs askebægre: Vi har indkøbt 4 udendørs, væghængte
askebægre. Det første er hængt op ved hovedindgangen. De sidste tre
kommer op, når vi har fundet den ophængning, der skader den sorte
facade mindst muligt. Vi går ind for rygernes frihed til at ryge – hvis de
ikke sviner udearealet med skod og filtre.

− Nu også bordfodbold: Man kan nu også spille bordfodbold i
Landsbyhuset. Spillet er opstillet i café-hjørnet. Vi kom til at savne
IKEAs vejledninger, da vi samlede det. Vi håber, det holder længere
tid, end det tog at samle det.

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. 57 84 55 26.
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Kan vi indrette Landsbyhuset smartere?
Har du ideer til udvikling af huset?

Vil du vide, hvad der sker med boldbanen?

Så kom til

års- og bruger-møde
onsdag den 22. oktober kl. 19.30

i Landsbyhuset

Landsbyhuset
drives udelukkende ved frivilligt arbejde!

Kommer du og møder andre frivillige
- og giver en hånd med at holde huset pænt?

Vi mødes

LØRDAG DEN 25. OKTOBER KL. 9.00
til morgenkaffe.

Der er også en bid brød til frokost.
Vi fortsætter så længe, vi har tid og ork.

ALLE er velkomne!
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 Tirsdagsklubben skriver
Med en veloverstået Sensommerfest på Gyrstinge Skovkro og mini-udflugt til
Kongsgården i Broby, starter nu den egentlige sæson i Gyrstinge præstegård.    
Hver tirsdag, kl. 14-17, er der enten kortspil eller foredrag m.m. på
programmet. Se i BØGEBLADETS  KALENDER, hvad der bydes på eller i
Lokalbladet, hvor vi også skriver om vores arrangementer.        
 
Oprindelig henvendte klubben sig til pensionister og efterlønnere i Gyrstinge,
Bringstrup og Sigersted, men med tiden er der deltagere fra et langt større
opland. Alle interesserede er således velkomne til at være med, når der er emner,
som lyder spændende. 
 
Medlemskort til 100,- kr / år, er ingen betingelse, men giver visse økonomiske
fordele i løbet af sæsonen!!
 
Kaffen, som Elna er mester i at brygge, koster 10,- (ad libitum ), men kop og
kage medbringes!!  
 
I BØGEBLADET, august, skrev jeg kort om foredrag den 7. okt. og 21. okt..   
Whist-spillerne er altid glade for at se nye ansigter.
    
Den 4. november kommer leder af Hospicegården Filadelfia, Bettina Kotasek,
og fortæller om livet på hospice, hvor der lægges stor vægt på at gøre den
sidste tid til en vigtig del af livet.
Den 18. nov. er der Bankospil, hvor arbejdsgruppen køber gevinster. 
 
Velkommen i Tirsdagsklubben!   

Venlig hilsen, Hilde
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Gyrstinge kirke 
Oktober - november 2014 

Torsdag d. 23. oktober kl 19.30 i Gyrstinge præstegård

Hvem var Thomasine Gyllembourg, der boede nogle år på Ruhedal?
Det og meget andet kan man få svar på i Jutta Bojsen Møllers foredrag denne
aften om bl.a. kvindeportrætter.
Jutta Bøjsen Møller er gymnasielektor på Falster, er født og vokset op i
Sydslesvig som en del af det danske mindretal samt i en Sydsjællandsk
præstegård. Hun har skrevet bøger og er en flittig foredragsholder.

I Gyrstinge Præstegård er et lokalhistorisk arkiv under opstart, og folkene bag
vil efter foredraget og kaffen fortælle om arbejdet, vise og fortælle historien om
udvalgte huse i Gyrstinge og slutte af med at tale med deltagerne om emner af
lokal historisk interesse, som der evt. kan arbejdes videre med.

Lokalråd og Menighedsråd er vært ved kaffe og kage.
Vel mødt! Lokalråd og Menighedsråd

Lokalhistorisk aften med Jutta Bojsen Møller
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Præsentation : Charlotte Marie Hammer úr Skúoy

Kære Menighed

Jeg hedder Marie Hammer og har netop fået opgaven at være vikar i Bringstrup
– Sigersted – Gystinge Pastorat.

Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med præstegerningen og møde
jer dér, hvor I kan have brug for mig. Jeg bor i Haslev og har dér siddet i
menighedsrådet gennem 5 år, har været ansat i vikariat som præst og har været
en aktiv del af kirken. Det vil altid give et bedre udgangspunkt for samarbejde,
når man har erfaring fra forskellige funktioner i kirkens liv. Samarbejde ser jeg
som en meget vigtig del af kirkens grundlag. 

En af de ting jeg synes er meget væsentlig i præstegerningen, er at kunne mødes
i en nærværende og åben samtale, både når det gælder menighedsarbejdet
men især også i mødet med den enkelte, uanset hvad situationen måtte være.
For mig er troen en væsentlig del af det daglige liv, og den måde vi er sammen
på.

Privat er jeg på 24. år gift med Sverri og sammen har vi 4 dejlige børn i alderen
fra 13 – 22 år. Jeg er oprindelig uddannet sygeplejerske og mødte mange af
livets store sorger og glæder, og dermed blev det nærliggende for mig at læse
teologi - og det har jeg aldrig fortrudt.

Fra 1. oktober vil jeg overvejende være
at træffe i Bringstrup, men jeg kommer
selvfølgelig rundt i pastoratet, når der er
behov for det.

Jeg glæder mig rigtig meget til at møde
jer.

Hilsen
Marie Hammer
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Meddelelse om sygdom

Vi må desværre meddele, at vores præst Lisbeth Lundbech er sygemeldt. Lisbeth
er blevet opereret for brystkræft og skal nu i efterbehandling.
Marie Hammer er konstitueret vikarpræst, på ubestemt tid.
Vi ønsker Lisbeth god bedring.

Else Hansen

Der er længe til jul og dog alligevel ikke – derfor indbyder vi til
Julemøde for sognenes ældre beboere

Torsdag den 27. november i Bringstrup Forsamlingshus.

Program:
11.30 indledes der med andagt i Bringstrup Kirke. Herefter er der middag i
Bringstrup Forsamlingshus, hvor der bydes på gule ærter. Der vil være forskellig
underholdning og sang i løbet af eftermiddagen, som sluttes af med kaffe og
kage.

Pris:
150 kr. incl. drikkevarer for hele arrangementet

Tilmelding:
Else Hansen   57845212
Ingrid Sørensen   57613793
Gitte Stolberg  gitte.stolberg@gmail.com

Vel mødt!
Bringstrup Sigersted og Gyrstinge Menighedsråd

Julemøde
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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
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Gudstjenesteliste Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge

Oktober 2014
05. oktober - 16.s.e.trin. Gyrstinge kl. 10.30
12. oktober - 17.s.e.trin. Sigersted kl. 10.30
19.oktober - 18.s.e.trin. Bringstrup kl. 10.30
26. oktober - 19.s.e.trin. Gyrstinge kl. 10.30

November 2014
02. november - Alle helgens dag Bringstrup kl. 9 - Sigersted kl. 10.30
09. november - 21.s.e.trin. Gyrstinge kl. 10.30
16. november - 22.s.e.trin. Bringstrup kl. 9
23. november - sidste s. i kirkeåret. Sigersted kl. 9 - Bringstrup kl. 13
30. november - 1.s.i.advent. Sigersted kl. 10.30 - Gyrstinge kl. 15

Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er angivet.
OBS! Der tages forbehold for ændringer!

Kirkelig vejviser

Sognepræst Lisbeth Lundbech ORLOV
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.
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Siden sidst har flere nok bemærket at rigtig mange varer har holdt flyttedag, og
pludselig ikke længere stod hvor de plejede. Hele øvelsen havde 2 formål. Det
ene var at få nogle flere hylder ind i butikken, så vi kunne have flere varer i
butikken og færre varer på lageret. Det andet formål var, at vi kunne få plads til
postforretning og postforsendelser. Det er nu lykkedes at få samarbejde med
Post Danmark, således at der nu er mulighed for at sende og modtage pakker
med Post Danmark fra Købmanden.
I samarbejde med købmanden afholdes der vinsmagning onsdag d. 29.
oktober kl. 19.30 i Landsbyhusets Festlokale i Gyrstinge. På denne aften vil
der være mulighed for at smage på en række udvalgte vine. Kenn Vium vil
krydre vinene med gode historier og fortælle om druer, oprindelse og
anvendelsesmuligheder. Smagningen kan være ideel i forhold til at vælge nogle
gode vine til de kommende højtider såsom jul og nytår. Udover at smage vine,
vil der undervejs også være smagsprøver på forskellige lækre produkter, lavet
af råvarer fra lokale producenter, tilberedt af professionel kok. Der er således
mulighed for at få en smagsoplevelse af vinene sammen med lidt passende
tilbehør. På denne aften vil der være mulighed for at købe og bestille disse vine
til super skarpe tilbudspriser! Ved afslutning på arrangementet vil der blive trukket

lod om 3 stk. købmandskurve blandt alle billetter.

Billetter til vinaftenen, kan købes hos KØBMANDEN i Gyrstinge. Pris for at
deltage: Kr. 100,-
Sidste frist for tilmelding: søndag d. 19. oktober. Max. deltagerantal: 90
Efter lidt forsinkelse er andelsbeviserne nu endelig blevet færdiggjort og klar til
afhentning hos købmanden. Hvis der skulle være nogle, der oplever at der er
sneget sig fejl ind, bedes I gøre opmærksom på dette. Vi kan så få rettet og
lavet nyt andelsbevis.
Vi har nu også fået et færdigt halvårsregnskab. Vi har gennemgået det og lavet
et skøn for resultatet for hele 2014. Vi kan konstatere, at Købmanden ikke kan
give overskud i år, med den omsætning vi har haft indtil videre. Vi har i første
halvår omsat for 366.000 kr. om måneden i gennemsnit, og det tal skal vi have
op på 400.000 kr. Foruden en for lille omsætning vil Etableringsomkostninger,

 Bestyrelsen for købmanden skriver
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en svag omsætning i januar-februar lige efter overtagelsen, og opbygningen af
en passende varebeholdning belaste regnskabet for 2014, og bidrager dermed
til en anstrengt økonomi. Men vi kan også se at butikken er på rette vej. Om-
sætningen for 2. kvartal (1/4-30/6) er tilfredsstillende og peger i den rigtige
retning. Vi er på et absolut minimum med vores omkostninger. Faktisk burde
de øges lidt, for at vi kan vedligeholde og udbygge vores forretning. Det er
bestyrelsens håb, at flere vil bruge butikken, og helst med et større beløb pr.
ekspedition. Dette er som nævnt en forudsætning for, at vi kan vedligeholde og
udbygge købmandsbutikken til gavn for lokalsamfundet. Den bedste reklame
er den kunderne giver. Så din anbefaling af Købmandsbutikken overfor venner
og bekendte, vil være en stor hjælp.
Så husk at handle hos Købmanden i dag – Så er vi der også i morgen!

*****

Fik du handlet lokalt i dag?
 VoresKøbmandsbutik, som er

VORES landbysamfunds „HJERTE“.
Overlevede!!

Det gjorde den, grundet stor
„bloddoner tilførelse“.

Der blev solgt „bloddoneranparter“.
Godt for vores fællesskab i lokalområdet.

Så HUSK at give „blod“, det gør du ,
 ved at lægge flere af dine indkøb i

 VORES Købmandsbutik.
Der er kommet mange nye tiltag,

som vi alle har glæde af.
 

Med Venlig Hilsen
Inga Larsen

Bestyrelsen for købmanden skriver
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 GIF skriver
Så er vi kommet i gang med indendørs sæsonen. Det er dejligt at se så mange
glade børn og voksne på vores hold og der er stadig plads til flere på de fleste
af holdene.Inden længe går også fodbolden indendørs. Dette sker efter
efterårsferien fra den 20. oktober.

     Spilopperne er klar til farvesorteringsleg

Vi har i bestyrelsen evalueret sæsonstarten for at se om der er ting, som vi kan
gøre bedre. Hvis du har forslag til forbedring, så hører vi meget gerne fra dig.
Skriv til jens@gyrstingeif.dk eller ring 4264 9722.

Husk at holdene holder efterårsferie fra den 11. til den 19. oktober, med mindre
andet er aftalt med holdets instruktør. Hvis du har lyst til at se fodbold og
seniorholdets sidste kamp, så mød op ved Landsbyhuset den 12. oktober kl.
11, hvor holdet spiller mod Sæby-Hallenslev IF.

Badminton/Gymnastik/Volleyball:
Badminton ungdom torsdage kl. 17.00-18.00 fra (0. klasse) og mulighed for at
leje badmintonbane, kontakt jens@gyrstingeif.dk for tidspunkt og pris.
Gymnastik holdene Far-mor-barn hold lørdage kl. 10.00-11.00 (1-3 år),
Spilopperne 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 og Seniormotion onsdage kl. 10.00-11.00.
Volleyball for voksne tirsdage fra kl. 20.00-22.00.
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 GIF skriver - fortsat
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, hvor du også finder mere information
om alle holdene.

*****

Seniormotion.
Vi er kommet godt igang, men vil gerne være flere. Har du ikke lyst, at være
med. Prøv at komme, og se om ikke det kunne være noget for dig.

Mød op i Landsbyhuset onsdag kl. 10-11. Vi får rørt vores krop og lattermuskler.
Det er sundt til at forbedre helbredet.

MvH.
Inga Larsen

Senioermotion forår 2014!
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 Kilden til fitness skriver
Vi er kommet rigtig godt i gang med den nye sæson 2014/2015. På vores
hjemmeside www.tilfitness.dk kan du se vores holdplan, information om
fitnessinstruktion, tilmelding samt kontaktoplysninger.

EVENT/ÅBENT HUS
Søndag d. 2. november kl. 10-13 holder vi efterårs-event med åbent hus, så
hvis det ikke allerede er gjort, så sæt kryds i kalenderen nu. Foredraget om
sund kost, som ellers var planlagt kl. 10-11, flyttes dog til næste event og bliver
denne gang erstattet af andre motions-aktiviteter. Kom og vær med, det bliver
super sjovt! Nærmere information følger i form af opslag i centret!

HOLDTRÆNING
Udover styrketræning på maskiner tilbyder vi stadig:
Indoor cycling og cirkeltræning, som er gratis for alle medlemmer.
Teenfitness for unge fra 12 år hver fredag kl. 17-18. Kun kr. 450,00 for hele
sæsonen!
NYHED: Cirkeltræning tilbydes nu også til ikke-medlemmer. Prisen for hele
sæsonen (aug. 2014 – maj 2015) er kun kr. 600,00. Ønsker man kun ½ sæson
(aug – dec 2014) koster det kr. 400,00.

Kontakt os på kilden@tilfitness.dk for mere information eller kom ned og få en
gratis prøvetime. Det er både billigt, sjovt og effektivt!!

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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 „Gyrstinge i bevægelse“ skriver
Ved Tour de Gyrstinge var der i år sat flere boder og aktiviteter op omkring mål
området, for at cyklister og tilskuere havde flere muligheder for underholdning
og kunne få stillet sulten samtidig med cykelløbet. Overskuddet fra boderne
ville blive lagt i puljen til finansiering af en multibane i Gyrstinge. Boderne blev
godt besøgt specielt „Det gale køkken“, hvor der blev der gået til den med at
smadre gamle tallerkner.

Pølseboden var også et stort hit! Stor tak til Kvickly i Ringsted, som havde
sponsoreret grillpølserne, bagt pølsebrød og gav gaverne til fiskedammen. Der
var også salg af varme vafler og flødebollekast.

Helle og Michael fra “Dansk foto event“ havde stille deres fotovogn til rådighed
hele dagen. Planen var, at man for 25 kr. kunne komme ind i campingvognen,
sætte sig og blive fotograferet i den knaldrøde sofa, og eventuelt tage noget af
den udklædning på, som lå i vognen. Når alle var klar til at smile eller fjolle blev
der taget 3 fotos lige efter hinanden, som blev printet ud på et fotopapir med
logo fra „Tour de Gyrstinge“.
Det blev ikke til så mange besøg i vognen desværre, temmelig sikkert pga. der
ikke havde været nogen reklame for fotovognen forud for Tour de Gyrstinge.
Alle har chancen igen til byfesten i Gyrstinge d. 9. oktober, hvor fotovognen vil
stå klar ude foran indgangen til Landsbyhuset. Det koster stadigvæk kun 25 kr.
at få taget fotos og overskuddet går til Multibanen i Gyrstinge. Det kan være et
sjovt minde at have fra en god aften med venner og familie.

Samlet set gav boderne + fotovogn et overskud på 3.975 kr. Tak til alle jer, der
har støttet op omkring aktiviteterne og hjulpet til med boderne. Det har været
en stor hjælp.

Jeanette og Hanne
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  Landsbyhuset skriver
Landsbyhuset og „Gyrstinge i bevægelse“ vil gerne sige tak til alle deltagere og
sponsorer ved dette års Tour de Gyrstinge. Landsbyhuset har som bekendt
valgt at donere det indkørte beløb til Multibaneprojektet i Gyrstinge. Et beløb
der i år sneg sig op på knap 26.000 kr.

Bakkegården
CL Smed a-s

Ringsted Liftudlejning ApS
AO Johansen A/S
Cursor Transport

Tømrerfirma Langkjær-Larsen
Special-butikken

Elektro Center ApS
Farvebuen Colorama

Sorø Apotek
A/N Tøj og Træ

Softpartner
Rølund A/S

Hjerterum privat dagpleje
TORP IT

Den Frie Dagpleje
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En lokal ildsjæl en idrætsmand en organisator er gået bort.
Johannes Lyngsgård døde i juli 92 år gammel.
Johannes Lyngsgård der var syvende generation på Lyngsgården i Ørslevvester
blev meget tidligt grebet af glæden ved gymnastikken og fællesskabet. Som
aktiv gymnast i Gyrstinge IF så han allerede som 6-årig frem til det årlige
Søskovsstævne, hvor han i øvrigt var at finde stort set hvert eneste år til han var
godt oppe i 80´rne. Johannes satte sig mål og kunne lide at se ting blomstre,
derfor kan det jo heller ikke undre, at han som ung gymnastikinstruktør i Gyrstinge
IF selv sørgede for, på gården, at etablere de springfaciliteter han mente var
nødvendige for at lære den rette springteknik. Det var ikke et flot gymnastikhus
til mange millioner, men springbaner og springgrav bygget op af halm. Både
fællesskabsfølelse og læring har helt sikkert været i top. Senere fungerede
Johannes gennem en længere årrække som idrætskonsulent i DDSG&I.
Johannes har stået bag rigtig mange initiativer og hele livet brændt for
foreningslivet og den folkelige idræt. Med sin stærke vilje og gode humør
formåede han også at inspirere og engagere mange mennesker. Bl.a. lykkedes
det ham i 1956 at redde Gerlev idrætshøjskole fra en truende konkurs. Johannes
gjorde brug af sit store netværk og trådte samtidig ind som formand for
højskolen, hvilket han var indtil 1994.
Lokalt har vi i mange sammenhænge nydt godt af Johannes´ initiativer og
kampgejst. I 1975 var skolen i Gyrstinge lukningstruet og en af grundene til
dannelsen af Lokalrådet for Gyrstinge / Ørslevvester. Johannes var en af
initiativtagerne og den første formand for Lokalrådet. Også her nød man godt
af hans mange kontakter rundt omkring. Som eksempel kan her nævnes at han
via udenrigsministeriet fik arrangeret at ca. 600 konsulenter af mange forskellige
nationaliteter d. 23. juni 1976 på en rundtur i landet kom til Gyrstinge for at se
en velfungerende landsby. Med det som argument fik Johannes  bl.a. kommunen
til at plante og pynte lidt omkring gadekæret.
Omkring 1976 havde Johannes via nogle forsøgsmidler skaffet mulighed for at
Gyrstinge kunne få sin egen idrætshal med tilhørende integreret forsamlingshus,
præcis som vores Landsbyhus har idag. Det var dog en betingelse at det
eksisterende forsamlingshus skulle lukkes. Desværre strandede projektet, da
andre lokale samlede underskrifter ind til fordel for at bevare det eksisterende
forsamlingshus. Underskrifter primært samlet ind blandt udenbys aktionærer
der på et tidspunkt havde holdt en familiefest i huset.
Johannes´ kampgejst var utrættelig og uanset hvilken plads han indtog, så var
det ikke for at være i centrum, men for at give plads, inspiration og energi til
andre mennesker. Vi er mange der har nydt godt af hans tro på det nytter selv
at gøre noget. I 1990 var Johannes også medstifter og den første formand for
lokallisten Land og By, der blev til i protest mod de etablerede partiers
centralistiske holdning specielt på skoleområdet. De sidste aktive år nød også
senioridrætten godt af hans iderigdom og initiativ.
Æret være Johannes´minde.                                     Bjarne Krog, Lokalrådet



24

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

Gyrstinge Private Dagpleje
Gyrstinge Præstemark 3

4100 Ringsted
tlf.  2258 1220 / 4710 1067

www.gyrstinge-private-dagpleje.dk
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Gyrstinge VVS
Aut. VVS-installatør

Aut. Kloakmester
Bakkegårdsvej 63, 4100 Ringsted

tlf. 5784 5323
www.gyrstingevvs.dk

Krogagergård
Produktion og salg af økologisk
okse- og svinekød, grøntsager

og meget andet.
Ørnekildevej 22 - Ørslevvester

4173 Fjenneslev
tlf. 5780 9457 – 4054 0457

www.krogagergard.dk

Tømrer Thomsen
Fjenneslev

Alt i tømrer- og
snedkerarbejde

Bakkegårdsvej 26 - Ørslevvester
4173 Fjenneslev
tlf. 2190 6871

 E-mail: tomrerthomsen@gmail.com
www.tomrerthomsen.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

Den Frie Dagpleje
v/ Carina Langkjær Larsen

- Et privat alternativ til det
 kommunale dagtilbud.

Gårdstofte 54
4100 Ringsted

2063 5803
www.denfriedagpleje.dk   

E-mail:  denfriedagpleje@gmail.com

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



27Bøgebladet oktober 2014

Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvester
formand Bjarne Krog,
Ørnekildevej 22, Fjenneslev
5780 9457, lokalraadet@gyrstinge.dk

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

Kildeskolen, www.kilde-skolen.dk
leder Vibeke Havre,
Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7262, vibh@ringsted.dk
Kildeskolens bestyrelse
formand Peter Flensted
Kildeskolens SFO og børnehave,
leder Kisser Rasmussen,
Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7266, kisr@ringsted.dk

Ringsted Kommunale Dagpleje
ringsteddagpleje.dagtilbud.ringsted.dk
leder Lone Schiøtt, 5762 8120

Ringsted Private Skovbørnehave
leder Hanne P. Weber,
Store Bøgeskovvej 30 B, Ringsted
3810 5040, hpw@ringstedskovborn.dk

Landsbyhuset, landsbyhuset-gyrstinge.dk
formand Jens Andersen,
Gyrstingevej 101, Ringsted
5784 5526, jahu1@privat.dk

Tirsdagsklubben
ved Hilde Andersen,
Borgvej 7, Sorø
5784 4840

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

Kilden til fitness, Landsbyhuset,
www.tilfitness.dk
formand Lone Sanggaard,
Gyrstinge Bygade 44, Ringsted
5784 5453,

Idrætsforeningen
www.gyrstingeif.dk
formand 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

Andelsforeningen „Købmanden“
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
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Kalender
September
30. Tirs.klub.: Mini-udflugt til Kongsgården i Broby

Oktober
Bøgebladet udkommer

03. Madbix, Landsbyhuset, arr. Lokalrådet kl. 18.00
04. Gospelworkshop, Bringstrup kirke, kl. 9.30
05. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
07. Tirs.klub.: Magna Håkansson, foredrag: „Danmarks første kvindelige

sporvognskonduktør.“
Bogbussen, Købmanden, kl. 15.30-16.00, hver tirsdag

09. Skole-/byfest; Folkeskolen 200 år/ Kildeskolen 60 år
14. Tirs.klub.: Kortspil
13.-17. Efterårsferie, Kildeskolen. SFO er lukket, børnehaven er åben
21. Tirs.klub.: Vagn-Aage Sellebjerg, Nyk.F.: “Fortællinger og billeder fra

danske øer.“
22. Års- og brugermøde, Landsbyhuset, kl. 19.30
23. Arkivaften/Foredrag med Jutta Bojsen Møller, præstegården, kl. 19.30
25. Arbejdsdag, Landsbyhuset, kl. 9.00
28. Tirs.klub.: Kortspil
29. Vinsmagning, Landsbyhuset, arr. Købmanden, kl. 19.30

November
02. Kilden til fitness-event, Landsbyhuset, kl. 10-13
04. Tirs.klub.: Bettina Kotasek, hospice-chef, Hospicegården Filadelfia,

„Foredrag om livet på hospice.“
11. Tirs.klub.: Kortspil
18. Tirs.klub.: Banko med indkøbte gevinster
25. Tirs.klub.: Kortspil
27. Julemøde, Bringstrup forsamlingshus, kl. 11.30

December
Bøgebladet udkommer

02. Tirs.klub.: Knud Rønne Hansen, Benløse: „ Arbejdsliv i Rwanda og Burundi,
1961-95“.

Januar
30. Whisky-aften, Landsbyhuset, arr. Lokalrådet

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


