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Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:

Bjarne Krog, Ørnekildevej 22, Fjen. (red.)
Jess Friis, Gyrstinge Bygade 5-7
Birgitte Niemann, Bakkegårdsvej 1, Fjen. (red.)
Arne Aagesen, Harpeager 7, Fjen.
Vera Mortensen, Gyrstingevej 41,
Steen Mortensen, Gyrstingevej 41
Bodil Krag-Andersen, Gyrstinge Bygade 55
Mette Eck, Blødebjergvej 2
Elisabeth Skogstad, Gyrstinge Præstemark 33
Grethe Madsen, Gyrstinge Skovhuse 31

57 80 94 57
58 53 16 77
57 80 80 58
35 85 77 79
23 64 31 13
31 95 06 93
57 84 53 80
61 68 91 84
25 12 25 32
57 84 50 25

Gyrstinge/Ørslevvester Menighedsråd
Formand:
Næstformand:
Kasserer:

Sognepræst
Provst
Andet:
Graver:
Kirkeværge:

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

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

Lars Poulsen, Kirkevænget 2c, Sorø

57 83 05 34

Kirsten Kristensen
Kurt Jensen

22 43 64 62
57 80 93 25

Bøgebladet udgives af Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd og Menighedsrådet
for Gyrstinge Sogn. Bladet omdeles gratis til samtlige husstande i Gyrstinge
og Ørslevvester.
Ansvarshavende redaktør: 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 april 2015 - deadline 22. mar.
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Lokalrådet skriver
Velkomstdanmark det er da meget mere positivt ladet end Udkantsdanmark.
Horisonten ude på landet er større end i storbyen, (Fra artikel af biskop Steen
Skovsgaard). Det er jo rigtigt, vi har samtidig huse klar, hvor vi byder folk
velkomne og skulle der ikke allerede være huse nok, sørger vi gerne lokalt for
nye udstykninger. Dog kan man godt få noget positivt ud af ordet udkantområde
ved at sammenligne det med barken på et træ. Barken er livsvigtig for træet, og
hvis man skærer den af, vil træet visne. Sådan har samfundet også brug for og
skal huske at værne om sine udkantsområder, for de er livsvigtige for det øvrige
samfund.
En lille gruppe mennesker er godt i gang med at samle data til GyrstingeØrslevvester Lokalarkiv. De arbejder sig frem gadevis. Hvem der måtte ligge
inde med viden om tingenes tilstand tilbage i tiden og eller selv har lyst at deltage
i arbejdet er meget velkomne til at henvende sig til Lokalrådet.
Selvom helhedsplanen for vores område jo for længst er fremsendt til
Landsbyforum har vi brugt en del tid og mødeaktivitet på sammen med
landsbyforum at udarbejde retningslinjer for det videre forløb. Landsbyforum
har nu videresendt planerne for samtlige 10 lokalområder til Ringsted kommune.
De endelige godkendelser i kommunen forventes at være på plads i maj måned
og først herefter kan vi søge om at anvende nogle af udviklingsmidlerne. Vi har
herfra arbejdet ihærdigt for at minimere Landsbyforums bureaukratiske modeller,
hvilket kun delvis er lykkedes. Kom og hør mere på årsmødet.
Årets første madbiks løber af stablen fredag d. 6. feb. kl. 18.00 i Landsbyhuset. Se opslag v. Købmanden.
Fastelavn fejres igen i år i samarbejde med menighedsrådet. Det hele starter
med gudstjeneste søndag d. 15. feb. kl. 14 og umiddelbart derefter
tøndeslagning, der i år foregår indendørs i skolens gl. gymnastiksal. Efter
tøndeslagningen er Lokalråd og menighedsråd vært ved fastelavnsboller og
kakao og naturligvis præmier til kattedronning/kattekonge.
Sæt også allerede nu kryds i kalenderen til Lokalrådets årsmøde torsdag d.
12. marts kl. 19.30 i præstegården. Denne gang bliver det ikke kun en tør
beretning, valg og snak om året der gik. Det er nemlig lykkedes at få
Chefpsykolog, Rigshospitalet Svens Aage Madsen, der bor i Ørslevvester, til
at komme og fortælle om sundhed, hvilket jo angår os alle ung som gammel.
Nogle vil også kende Svend Aage fra fjernsynet eller som foredragsholder.
Husk at lokalrådets møder nu er åbne for alle fra lokalområdet og dagsorden i
forvejen er at finde dels ved opslag hos Købmanden, dels på www.gyrstinge.dk
Bøgebladet februar 2015
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Tirsdagsklubben skriver
Statusmøde, Tirsdagsklubbens „ generalforsamling“, med efterfølgende banko
slutter efterår-vinter 2014-15.
Sæsonen har budt på interessante og meget forskellige foredrag, kortspil , fester
og en enkelt mini-udflugt. Der er stort fremmøde og en god og hyggelig
stemning.Vi har deltagere fra Gyrstinge-Ørslevvester-området og et
større opland.
Den 17. februar er der aftalt foredrag med Hans-Peter Tams, Svinninge. I bogen
„ Mindernes Dæmoner „ (2010) har han fortalt den barske og rørende historie
om sin og 5 søskendes flugt gennem det krigshærgede Tyskland i sidste periode
af 2. Verdenskrig og årene derefter. Hans-Peter Tams var et af de sydslesvigske
feriebørn, der kom til Danmark i sommerferien. Kom og hør om denne
usædvanlig dramatiske skæbne.
“ Et langt livs oplevelser„ er overskriften på et foredrag med Evald Petersen,
Broby, den 3. marts. Det er ikke første gang Evald gæster klubben og vi glæder
os til genhør med en dygtig fortæller.
Kortspil er den 3., 10. og 24. februar.
Hvis ikke andet er oplyst, er det Gyrstinge præstegård, der „lægger hus til„
vores arrangementer, kl. 14-17.

Forsidefoto
I skrivende stund er det så som så med sneen, men mellem jul og nytår 2014,
faldt „julesneen“, og så hyggelig kom Kildeskolen til at ta’ sig ud med det hvide
drys! En skole der i øvrigt rundede 60 i det forgangne år, og holder sig ganske
godt.
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Beboermøde
i Gyrstinge Præstegård
Torsdag den 12. marts kl. 19.30
afholdes det årlige beboermøde med følgende
dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og stemmetællere.
Redegørelse vedr. rådets arbejde og økonomi i det forløbne år.
Oplæg vedr. fremtidigt arbejde og finansieringen af dette.
Indkomne forslag og evt. diskussion.
Valg af formand og tre rådsmedlemmer.
Valg af to suppleanter.
Eventuelt.

Forslag skal være Lokalrådet i hænde senest den 12. februar 2015
Alle, der bor fast i området, er velkomne til at møde op og være med til at
bestemme, hvad vi skal lave det næste år, så her er en glimrende mulighed for
at få indflydelse i dit nærområde.
Denne gang bliver det ikke kun en tør beretning,
valg og snak om året der gik. Det er nemlig
lykkedes at få chefpsykolog på Rigshospitalet
Svend Aage Madsen, der bor i Ørslevvester, til
at komme og fortælle om sundhed, hvilket jo angår
os alle ung som gammel. Nogle vil også kende
Svend Aage fra fjernsynet eller som foredragsholder
Vi byder på en kop kaffe med brød.
Lokalrådet

Bøgebladet februar 2015
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Landsbyhuset skriver
Bestyrelsen ønsker alle brugere af huset GODT NYTÅR. Vi må håbe, det er
rigtigt, at intet nyt er godt nyt, for der er ikke de store nyheder.
Vej til Landsbyhuset / ny boldbane: Vi kender endnu ikke datoen for
retssagen, men I hører nærmere. Foreløbig har vi indsendt en del materiale til
brug for kammeradvokaten.
Mere lys på stierne: Gravearbejdet i forbindelse med monteringen af nye
udendørslamper er blevet forsinket af det meget våde vejr. Når du læser dette
skulle nedgravningen af el-ledningerne være afsluttet, og inden længe skulle der
gerne være bedre lys på stierne.
Møde om jordvolden ved Blødebjergvej: Onsdag d. 26.11. afholdt Ringsted
Kommune et møde med alle interesserede om, hvad der skal ske med
jordvolden. Nu afventer vi kommunens udspil.
5-års-gennemgang: I juni har vi 5-års-gennemgang af Landsbyhuset. Derfor
vil vi meget gerne have, at ALLE BRUGERE INDBERETTER ALLE FEJL
OG MANGLER, DE SER I HUSET, TIL BESTYRELSEN.
Lys på boldbanen: Vi afventer svar på, om masterne er i god nok stand. Det
må besluttes, om der skal lys i flere master, når vi ved, om der kan graves
kabler ned i forbindelse med løsningen vedr. jordvolden.
Snerydning: Ved en fejl var rydning af vej og P-plads ikke kommet med på
kommunens opgaveliste, selv om begge dele tilhører kommunen. Det er der nu
rettet op på. Samtidig har Landsbyhuset indkøbt en fejemaskine, der skal bruges
ved rydning af stierne.
Bestyrelsens sammensætning: Efter de sidste ændringer af vores vedtægter
består bestyrelsen af 10 medlemmer. Malene Lindstorff og Ole Christensen er
udtrådt af bestyrelsen, der nu består af: Morten Daugaard, Jan Glerup (kasserer),
Lars Karup, Steen Mortensen, Vera Mortensen, Bjarne Møbius, Martin
Niemann (næstformand), Jens Hynne Petersen, Henrik Ross og undertegnede,
Jens Andersen (formand).
Vi hører meget gerne fra jer, der har kritik og forslag – eller spørgsmål. Husk
„HAL-TILBUD“ på 200 kr./timen i weekenden. Du kan reservere tid ved at
sende en mail til hal-tilbud@gyrstinge.dk.
Venlig hilsen Jens Andersen, tlf. 57 84 55 26.
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Slå katten af tønden i
Gyrstinge
Søndag den 15. februar 2015 kl. 14.45
i Kildeskolens gl. gymnastiksal
Der er kakao til børnene,
kaffe til de voksne og boller til alle.
Der er præmier til de flotteste udklædninger.
Der er ingen tilmelding, så bare mød op.

Lokalrådet og Menighedsrådet

Bøgebladet februar 2015
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Søudvalget skriver
Hvad skal søområdet hedde?
Søområdet ændrer nu status fra primært at være et vandindvindingsområde til
hovedsageligt at være et naturområde. Forhåbentlig lykkes det at bevare søen,
som det enestående naturområde den er nu og med de forbedringer, som
vandstandssænkningen vil medføre.
Området består af både søen og adskillige hektar bredarealer. Søen skal
selvfølgelig fortsat hedde Gyrstinge sø, men hvad skal hele området – dvs.
bredarealer og søen - hedde? Området får jo nu karakter af en naturpark.
Vi vil gerne have forslag til et navn for hele søområdet fra Bøgebladets læsere,
og Lokalrådet har sponsoreret to flasker vin til vinderen.
Det er Lokalrådet, der vælger mellem de indkomne forslag. Forslag sendes til
Steen Kisselhegn, Gyrstinge Bygade 92, 4100 Ringsted, steen@kisselhegn.eu.
Søudvalget
*****
Orientering om Gyrstinge sø
Lokalrådet for Gyrstinge-Ørslevvester opretter nu en mailservice, som alle kan
tilmelde sig, hvis man har interesse i Gyrstinge sø.
- Initiativet er taget som en konsekvens af den store interesse, der er for den
fremtidige benyttelse og beskyttelse af søen, siger lokalrådsformand Bjarne
Krog. Søen har stor betydning for lokalområdets borgere, og netop i denne tid,
hvor kommunen har inviteret til debat om søens fremtid, er det vigtigt, at vi
hurtigt kan orientere interesserede om udviklingen i debatten og sø projektet.
Der vil blive udsendt meddelelser med aktuelt nyt efter behov. Alle interesserede
kan tilmelde sig ved at sende deres mailadresse til soeudvalget@gyrstinge.dk
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Søudvalget skriver - fortsat
Det er nu søens fremtid afgøres
Kommunen overtog pr. 1.7.2014 Gyrstinge og Haraldsted søer. Dermed er
også vi i lokalområdet blevet medejere af et unikt naturområde.
Men hvad skal søområdet bruges til fremover? Det har kommunen nu lagt ud til
åben debat blandt alle borgere, og der afholdes i den anledning en række
foredrag med relation til søernes fremtid. Foredragsrækken afsluttes den
26.2.2015 med en samlet debat om „søernes fremtidige benyttelse og
beskyttelse“. Møderne er åbne for alle.
Søudvalget følger debatten tæt, og vi forsøger at fremme Gyrstingeområdets
interesser i debatten. Vores udgangspunkt er nedfældet i søudvalgets rapport,
der kan ses på www.gyrstinge.dk. Sammenfattende er vores synspunkt, at der
egentlig ikke skal ske så meget på søarealet, og at det først og fremmest skal
være et fredfyldt naturområde til gavn for både mennesker, dyr, planter m.v..
Vi regner med at sende Søudvalgets indstilling til kommunen den 1.3.2015.
Såfremt man har forslag ud over det, der fremgår af søudvalgets rapport, kan
de sendes til steen@kisselhegn.eu inden den 26.2.2015. Søudvalget vil derefter
tage forslaget op til diskussion.
Steen Kisselhegn

Foto: Eilif Byrnak
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Købmanden skriver
Udnyt mulighederne hos din lokale Købmand i Gyrstinge – Ørslevvester.
Siden november har det været muligt, at få tilsendt nyheds- og tilbudsmails fra
købmanden 3-4 gange pr. måned. Såfremt du/I ikke allerede er tilmeldt denne
service, kan det gøres på mailadressen kobmanden@outlook.com eller direkte
i butikken.
Ordningen er blevet modtaget meget positivt og udsendes p.t. til ca. 100
husstande.
Tilbudsmails fra købmanden kan til enhver tid afmeldes.
Vel mødt hos din lokale Købmand – et aktiv for lokalsamfundet.
Mvh
Købmanden
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Gyrstinge kirke
februar - marts 2015

Fastelavn
Søndag den 15. februar kl. 14.00
er der fastelavnsgudstjeneste i Gyrstinge kirke.
Efterfølgende er der tøndeslagning i Kildeskolens gl. gymnastiksal,
arrangeret af Menighedsrådet og Lokalrådet.

Bøgebladet februar 2015
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Foredrag i Gyrstinge 29. april

Rapport fra Udkantsdanmark
Jeg har ofte sammenlignet et udkantsområde med barken på
et træ. Barken er Livsvigtig for træet, og skærer man den af
vil træet visne.
Citat: Steens Skovsgaard
Torsdag den 29. april vil biskop Steen Skovsgaard holde foredrag under
overskriften: Rapport fra Udkantsdanmark. Steen Skovsgaard har tidligere været
sognepræst i Gellerup – et forstads- eller udkantsområde til Aarhus, ligesom
han har været præst på Færøerne. Han har nu været biskop i 10 år i LollandFalsters Stift, og det er med den baggrund at han vil fortælle om tanker og
erfaringer om at leve og virke i områder, som kaldes for udkantsområder.
Arrangementet er kl. 19.30 i Gyrstinge Præstegård, hvor der også bydes på
kaffe og kage.
Venlig hilsen
Menighedsrådet
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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
Bøgebladet februar 2015
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted
Februar
1. februar – søndag septuagesima
8. februar – søndag seksagesima
15. februar – fastelavn
22. februar – 1.søndag i fasten

Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
Gyrstinge 9 (Mette Marbæk Johansen)
Bringstrup 10.30 – Gyrstinge 14
Bringstrup 9 – Sigersted 10.30

Marts
1. marts – 2.søndag i fasten
8. marts - 3. s.i. fasten
15. marts - 4. s.i fasten
22. marts - Mariæ Bebudelse
29. marts - Palmesøndag

Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30
Sigersted 10.30
Bringstrup 9.00 - Gyrstinge 10.30
Sigersted 9.00 - Bringstrup 10.30
Sigersted 9.00 - Gyrstinge 10.30 (dåb)

April
2. april - Skærtorsdag
3. april - Langfredag
5. april - Påskesøndag
6. april - 2. påskedag
12. april – 1. s. efter påske
19. april – 2. s. efter påske
26. april

Sigersted 19.00
Gyrstinge 9.00- Bringstrup 10.30
Sigersted 9.00- Gyrstinge 10.30
Bringstrup 10.30
Sigersted 10.30
Bringstrup 9.00 ved Conni Gosmer Schmidt
Konfirmation Bringstrup kl. 10.00

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

Kirkelig vejviser
Sognepræst Marie Hammer
Egerupvej 11, 4100 Ringsted
tlf. 57 61 30 10
mh@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
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Graver: Kirsten Kristensen
tlf.: 22 43 64 62
Mandag: fridag
Diakon: Gitte Stolberg
Tyvelsesvej 98
4171 Glumsø
Tlf. 57 64 96 30
Træffes bedst tirsdag og onsdag aften.

Bestyrelsen for købmanden skriver
Vi har nu drevet vores købmandsbutik i et år. Vores butiksbestyrer, Samer, og
de mange frivillige hjælpere har ydet en kæmpe indsats for at få forretningen til
at hænge sammen. Vi har fået en spændende forretning, som har et bredt sortiment
på hylderne og med en udvidet grøntafdeling og salg af bake-off som nye tilbud
til kunderne.
Det ser ud til, at vi stort set holder vores budget for 2014, men januar og
februar kostede os en del i omsætning og avance. Dertil kommer en del nye
investeringer, som også koster på bundlinjen. Som forudset i budgettet vil dette
første år medføre et underskud. Derudover har hele etableringsfasen givet os
en meget stram likviditet.
Forretningens økonomiudvalg har udarbejdet et budget for 2015, hvor det
forventes at forretningen vil give et mindre overskud. Dette er bl.a. fordi, vi
kører butikken med et absolut lavt omkostningsniveau. Men at oparbejde et
varelager af den størrelse, som vi har i øjeblikket, koster likviditet. Likviditeten
er lige nu forretningens hovedproblem, og bestyrelsen har på den baggrund
besluttet, at varelageret skal tilpasses, så vi kan få en bedre selvfinansiering.
Et udvalg, vil sammen med Samer, udarbejde en liste over de varer, som ikke
har en passende omsætning til, at vi kan forsvare at føre dem i vort faste sortiment.
Disse varer vil blive udfaset af sortimentet og solgt ud. Til gennemførelsen af
denne plan har vi nedsat et markedsføringsudvalg, der sørger for, at der sendes
en tilbudsavis ud på mail ca. hver 14 dag. Så hvis du ikke har modtaget en mail
med vores aktuelle tilbud så tilmeld dig i butikken ved at oplyse din mailadresse
- og få naboen med også. Der er behov for nye kunder.
Dette vil naturligvis medføre en mindre indskrænkning af udvalget. Bestyrelsen
og Samer har dog den holdning, at det er vigtigt, at vi har et fast sortiment af
dagligvarer, som vores kunder altid vil kunne finde i butikken året rundt.

Bøgebladet februar 2015
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Bestyrelsen for købmanden skriver
Udover sortimenttilpasning, forsøger vi også hele tiden at udvikle
købmandsbutikken med nye tiltag. Siden sidst har vi nu endelig fået et udvalg af
hjortekødsprodukter i butikken fra hjortefarmen på Flinterupvej. Sortimentet
kan variere, men består på nuværende af spegepølser på køl samt hakket
hjortekød, pølser og forskellige udskæringer på frost.
Ligeledes er der i skrivende stund en række andre lokale, som vi er ved at
indgå samarbejde med. Her kan blandt andet nævnes, at vi ganske snart vil
forhandle øl fra „Det lille bryggeri“ i Bringstrup. Endvidere arbejder vi på at få
et samarbejde med Osted Ost og mulighed for at forhandle nogle af deres oste.
Slutteligt arbejder vi med et nyt vinarrangement. Det sidste arrangement var
rigtig godt, og vi har fået en masse positive tilkendegivelser og gode idéer til,
hvad der kan gøre det endnu bedre næste gang. Læs meget mere om dette
andet steds i bladet og få yderligere information hos Købmanden eller ved
tilmelding af nyheds/tilbudsmail. Tilmelding af nyheds/tilbudsmail, kan ske ved
henvendelse hos Købmanden eller ved at sende en mail til:
kobmanden@outlook.com. Herved modtages relevante nyheder om nye tiltag
og aktuelle tilbud.
Husk at handle hos Købmanden – det er os selv i lokalsamfundet, der skal
sørge for at butikken kan overleve. Godt nytår til jer alle.
Bestyrelsen for Købmanden
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Vinsmagning
i Gyrstinge
Fredag den 20. marts kl. 19.30
- Gentager vi successen fra efteråret, og afholder endnu et vinarrangement, i
Landsbyhusets Festlokale i Gyrstinge.
Denne gang har vi udvalgt en række spændende vine i samarbejde med
AMKA vinimport. Kenn Vium vil ligesom sidst guide os igennem smagningen
af disse vine med gode historier og fortælle om druer, oprindelse og
anvendelsesmuligheder.
Samtidig vil der være mulighed for at smage på en lang række specialiteter,
oste og andet fra en række af områdets lokale virksomheder og
fødevareproducenter, der igen vil være tilberedt af den professionelle kok
Christian Krüger-Larsen.
I lighed med sidst vil der være mulighed for, at købe og bestille disse vine,
oste og specialiteter til helt specielle priser netop på denne aften!
Da vi denne gang afholder arrangementet en fredag, vil der være mulighed for
at købe en flaske vin og blive lidt længere og hygge med dine naboer
Billetter købes hos KØBMANDEN i Gyrstinge.
Sidste frist for tilmelding: søndag den 8. marts.
Max. deltagerantal: 80
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Kilden til fitness skriver
Generalforsamling
Ved udgivelsen af dette blad, vil vi have afholdt vores årlige generalforsamling
tirsdag den 27. januar 2015 kl. 19-21 i Landsbyhuset.
Efter planen vil bestyrelsen være konstitueret med 1 nyt medlem, 2 nye
suppleanter samt 2 nye billagskontrollanter.
Holdtræning
Udover styrketræning på maskiner tilbyder vi stadig:
Indoor cycling og cirkeltræning, som er gratis for alle medlemmer.
Vores trofaste instruktør Steen er desværre fortsat sygemeldt på ubestemt tid.
Martin bestræber sig på at være instruktør så vidt det er muligt om mandagen
kl. 18-19, og lørdag kl. 9-10. Onsdagsholdet kører fortsat med Karin kl.
18.30-19.30 og vil blive afløst af Kim, når Karin går på barsel.
Hold øje med holdplanen på vores hjemmeside under „kalender“.
Teenfitness for unge fra 12 år hver fredag kl. 17-18. Kun kr. 450,00 for hele
sæsonen!
Cirkeltræning tilbydes 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
Siden sidst vi skrev i Bøgebladet i november er der kommet flere penge i kassen
til projektet.
Lokale og anlægsfonden har valgt at støtte vores multibane med en donation på
100.000 kr.! Det var en rigtig god julegave til Gyrstinge i bevægelse. Vi er
super glade for, at det lykkedes, og det giver os ekstra blod på tanden. Vi har
lige nu ansøgninger ude hos bl.a. Rockwool, Sydbank og Trygfonden. Desværre
kan vi ikke forvente noget svar fra dem før i maj / juni måned, det ville ellers
have været rart med 600.000 kr. på kontoen.
8. januar var vi til infomøde med DBU, hvor kendte som bl.a. Carsten Werge
og fodboldspilleren Martin Jørgensen fortalte om multibaner. DBU fortalte om
deres samarbejde med Nordea Fonden og om deres fondsmidler til netop
multibaner.
SEAS NVE var ude og give os en donation på 10. 000 kr. i november. De har
efterfølgende en skrevet en artikel om os som kan læses på deres hjemmeside
www.seas-nve.dk/donationshistorier2014
Der blev solgt juleskrabelodder i december. Nogle lokale børn og unge gjorde
en stor indsats for at få solgt lodderne. TUSIND TAK for indsatsen.
Andelskøbmanden i Gyrstinge + Ruhedal julestue havde også lodderen stående
til salg, tak for hjælpen til jer også. Der blev solgt 303 juleskrab. Det gav et
overskud på 2426 kr. til multibanen.
Vi har nu indsamlet 144.000. kr i alt til multibanen på 4 måneder, fantastisk.
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Gyrstinge i bevægelse skriver -fortsat
I januar har elevrådet på Kildeskolen lavet en brugerundersøgelse blandt eleverne på Kildeskolen + i Kildeskolens børnehave. Denne undersøgelse blev
sat i gang for at få børnenes mening om de redskaber der var planlagt placeret
på og ved multibanen. Efter at have modtaget resultatet af undersøgelsen har
projektgruppen besluttet at tilføre flere aktiviteter rundt om multibanen. Det
drejer sig om to trampoliner (nedgravet ) + et musikanlæg med blue tooth i
banden. Det skal her siges, at anlægget kan indstilles til ikke at kunne spille høj
musik, som kan høres ud over hele byen.. så bare rolig. Derudover vil der blive
sat sensor op på bagsiden af boldvæggen som en interaktiv tavle. På den baggrund er hop og balance + det interaktive spil Gamenetic fjernet fra projektet
indtil videre.
Vi forsætter med at søge fondsmidler og satser på, at vi får alle pengene i hus
inden september 2015, hvor det forsat er planen at gå i gang med opførelsen af
multibanen.
Hilsen Jeanette & Hanne
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Kunstskolen Rammen skriver

Med fernisering i Landsbyhuset den 11.2.2015 fra kl.11-13, bydes der
velkommen til en unik dobbelt udstilling med spændende værker af Lise Marie
Andersen, 32 år fra Ringsted og Christoffer Berg, 40 år fra Køge. Udstillingen
kan ses til den 24.6.
Lise er en dygtig multikunstner, som i sine værker håndterer og blander adskillige
teknikker: Tegning, maleri, de fineste håndarbejder; hæklede og strikkede ting,
papirklip m.m. Altid gennemført ned til mindste detalje. Med en
farvesammensætning og komposition i den smukkeste samklang.
Christoffers helt store passion er tegning og musik. Han udstiller et udpluk af
sine flotte Valkyrien malerier, oprindelig en serie på 25 stk. Motiverne er Wagners
Valkyrien, en fusion af Ringenes Herre og Wagner. Kul+gouache. Udstiller også
sine spændende tegninger af hans store idol Thure Lindhardt.
Disse 2 dygtige kunstnere har gennemført en 4-årig Kunstneruddannelse på
Kunstskolen Rammen www.kunstskolenrammen.dk (FOF ved Køge Bugt).
Denne skole for unge og voksne med særlige behov, har en Kunstafdeling og
Grafisk tegnestue, kan begge kombineres med særlig tilrettelagt
ungdoms-uddannelse.
Bøgebladet februar 2015
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GIF skriver
Så er det blevet tid til den årlige generalforsamling, som afholdes
tirsdag den 17. februar kl. 19.30 i Landsbyhuset
og dagsorden er nederst i mailen.
Vi er i øjeblikket kun 4 bestyrelsesmedlemmer tilbage i bestyrelsen. Jens Hynne
Petersen og Daniel Rastén er ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen. Ann
Sandford er valgt som suppleant og er i løbet af året indtrådt i bestyrelsen. Ann
vil gerne fortsætte i bestyrelsen. Vores kasserer Henrik Eck genopstiller ikke
og vi vil gerne takke Henrik for indsatsen som kasserer og bestyrer af GIF
hjemmeside.
Er GIF så ved at lukke? Nej, de tre tilbageværende bestyrelsesmedlemmer
kan godt holde foreningen kørende.
Kan det nuværende aktivitetsniveau og hjælp til trænere fortsætte uden
nye bestyrelsesmedlemmer? Nej, de tre bestyrelsesmedlemmer har ikke tid
og kræfter til at fortsætte den nuværende arbejdsindsats.
Hvordan kan du hjælpe?
Vi mangler en kasserer. Har du sans for tal og orden, så kan det være noget for
dig. Interesse og lyst til internettet, så har GIF’s hjemmeside brug for en teknisk
hånd. Er du interesseret i gymnastik og børn, så får vi brug for en ny ansvarlig
for gymnastikken i bestyrelsen. Vil du hellere træne børn, så bliver der brug for
flere nye trænere, for at vi kan fortsætte alle vores nuværende hold. Selvom de
nye hold først starter til september kan du allerede nu få hjælp af de nuværende
trænere. Har du interesse for fodbold for de mindste (4-6 årige), så får vi brug
for en træner, når foråret banker på døren og vi starter udendørs. Skulle du
have tid, lyst og mod på at prøve at få gang i voksen volleyball igen, så er der
flere spillere og en bestyrelse, som vil være meget glad for det. Og skulle du
selv have en ide til, hvordan du kan hjælpe, så sig endelig til, så finder vi noget
for dig.
Har bestyrelsen allerede fået hjælp? Ja, der er flere forældre, som er trådt
til som trænere/assistenttrænere i løbet af sæsonen for at aflaste og vi har også
fået holdledere til vores fodboldhold. Tusind tak for det – det har været en stor
hjælp.
Generalforsamling tirsdag den 10. februar 2015 kl. 19.30 i Landsbyhuset
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Udvalgene aflægger beretning
5. Behandlinq af indkomne forslag
6. Forelæggelse af budget for det indeværende år
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg: bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer, udvalg
22
9. Eventuelt

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

- Vi sørger for dem om natten.
Gyrstinge Vandrerhjem
Landsbyhuset, Gyrstinge Bygade 37
Tlf. 42445523. www.vandrerhjem.gyrstinge.dk
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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

LOF
Ringsted Dag- & Aftenskole
Leder: Mogens Larsen
Gyrstinge Bygade 85, 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

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

Lydanlæg udlejes
Henv. til Lokalrådet
lokalraadet@gyrstinge.dk
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Gyrstinge VVS A/S
Bakkegårdsvej 63
4100 Ringsted
Tlf.:5784 5323

Sorø afd. VVS & Blik
Østergade 6, 4180 Sorø
Tlf.:5783 5757
Besøg vores hjemmesider - vi har
det du søger.
gyrstingevvs.dk
bioeksperten.dk
pillefyrservice.dk

Gørslev Skovindustri
Brænde, Briketter, Bark
tlf. 5780 8281
www.gorslev.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
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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
8.00 - 18.00
Lørdag
8.00 - 14.00
Søndag
8.00 - 12.00

Købmanden
- et aktiv for lokalsamfundet
Bestyrelsen

Gyrstinge Private
Dagpleje
v/Nina Overholdt
Mobil: 2258 1220
Gyrstinge Præstemark 3
4100 Ringsted
Mail: Gyrstinge@privat-dagpleje.dk

Lydanlæg udlejes
Henv. til Lokalrådet
lokalraadet@gyrstinge.dk

Her er der plads til din annonce.

Kontakt Lokalrådet
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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 februar 2015
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Kalender
Januar
27.
30.

Tirs.klub.: Status og banko
Generalforsamling, Kilden til fitness, Landsbyhuset, kl. 19-21
Whisky-aften, Landsbyhuset, arr. Lokalrådet, kl. 19.30

Februar

24.

Bøgebladet udkommer
Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
Tirs.klub.: Kortspil
Bogbussen, Købmanden, kl. 15.30-16.00, hver tirsdag
Madbix, Landsbyhuset, arr. Lokalrådet
Vinterferie, Kildeskolen
Tirs.klub.: Kortspil
Fernisering, Landsbyhuset, kl. 11-13
Fastelavnsgudstjeneste, Gyrstinge kirke, kl. 14.00
Tøndeslagning, Kildeskolen, arr. Lokalråd og Menighedsråd, kl. 14.45
Tirs.klub.: Foredrag med Hans-Peter Tams, Svinninge, „Mindernes
Dæmoner“
Generalforsamling, GIF, Landsbyhuset, kl. 19.30
Tirs.klub.: Kortspil

Marts
03.
10.
12.
17.
20.
24.
30.3.-06.4.

Tirs.klub.: Foredrag med Evald Petersen, Broby, „Et langt livs oplevelser“
Tirs.klub.: Kortspil
Beboermøde m. foredrag, Lokalrådets årsmøde, Præstegården, kl. 19.30
Tirs.klub.:
Vinsmagning, Landsbyhuset, arr. Købmanden, kl. 19.30
Tirs.klub.: Sæsonafslutning med underholdning mm.
Påskeferie, Kildeskolen. Børnehave og SFO holder lukket

01.
03.
06.
09.-13.
10.
11.
15.
17.

April
Bøgebladet udkommer
Konfirmation, Bringstrup
Foredrag med biskop Steen Skovsgaard, Gyrstinge præstegård, kl. 19.30

26.
29.

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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