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Grethe Madsen, Gyrstinge Skovhuse 31
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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
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Lokalrådet skriver
Fællesskab, samarbejde og åbenhed er noget af det vi i Lokalrådet forsøger at
prioritere højt. Fastelavnsarrangementet i år byggede både på tradition og
fornyelse. Et rigtig godt eksempel på, at når gode positive kræfter med rødder
forskellige steder i lokalsamfundet trækker på samme hammel så er der mulighed
for succes og det blev det virkelig med en næsten fyldt kirke og efterfølgende
en fyldt gymnastiksal med glade børn og voksne, der uden at skulle trække
flyverdragten ud over udklædningen kunne koncentrere sig om at slå katten af
tønden og til sidst naturligvis nyde kakao og fastelavnsboller.
Dem der deltog i Lokalrådets årsmøde d. 12. marts fik en ganske særlig oplevelse.
Mænds Sundhed var emnet for det oplæg chefpsykolog v. Rigshospitalet, Svend
Aage Madsen præsenterede. Spændende tankevækkende og humoristisk.
Div. valg til det nye Lokalråd blev klaret ved skriftlig afstemning og som kasserer
blev Arne Aagesen genvalgt. Derudover skulle vælges 2 rådsmedlemmer og
det blev Steen Mortensen og Bodil Krag-Andersen. Som suppleanter blev
valgt Grethe Madsen og Mette Eck. Det samlede referat fra beboermødet kan
i øvrigt ses på www.Gyrstinge.dk
Nogle gange kan ting gå hurtigere end forventet selvom de skal en tur gennem
Ringsted kommune. Udviklingsmidlerne som nu har ændret navn til
Helhedsplanpulje er nu klar med ansøgningsfrist d. 1. april og næste runde d. 1.
aug. hvilket er næsten 2 måneder tidligere end forventet. Landsbyforum beslutter
hvilke ansøgninger der skal fremmes og af samme grund er alle 10 lokalområder
nu repræsenteret i Landsbyforums bestyrelse.
Gyrstinge – Ørslevvester er et af de allerførste steder i landet hvor man så
behovet for at stå sammen og danne et lokalråd. Det er i år 40 år siden og det
skal naturligvis fejres og det vil ske i Landsbyhuset, så sæt allerede nu kryds i
kalenderen d. 30. maj.
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Lokalrådet skriver - fortsat
Søudvaget har deltaget aktivt i en række møder og en afsluttende workshop
om søerne og søområdernes fremtid. Ringsted kommune har som ejere stået
for møderækken og forvaltningen vil nu de næste måneder udarbejde
helhedsplaner som skal politisk behandles og senere i offentlig høring. Søudvalget
afventer den politiske behandling og ser frem et resultat der bliver glæde både
for natur og mennesker.
Vh. Bjarne Krog, Lokalrådet

Forsidefoto
Så er foråret på vej! Der er både blå og hvide anemoner i St. Bøgeskov.
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40 års jubilæumsfest
- Du skal også med!!!
Gyrstinge & Ørslevvester Lokalråd har
40 års jubilæum, - og det skal fejres!
Program for festen i Landsbyhuset lørdag 30. maj:
Kl. 18.00 Spisning
Forret: Cremet tunmousse
Hovedret: Buffet
Dessert: Tiramisu
- Salg af drikkevarer

Kl. 20.00 Live-band Klimax gi’r den gas
Mange kender allerede Klimax, da dette band er opstået i
Gyrstinge - andre kan tjekke www.klimaxmusic.dk
Køb af billet hos Købmanden senest 20. maj.
Billetter koster kun 100 kr. pr. voksen
Børn 6-12 år halv pris.

Køb din billet allerede i dag!
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Den kommunale dagpleje skriver
Lidt opdatering om hvad der sker i den kommunale dagpleje.
Vi har for nogle uger siden overstået en dejlig fastelavnsfest, som blev afholdt i
præstegården i fællesskab med forældre og børn til tøndeslagning og hjemmelavet
fastelavnsboller og kaffe, samt frugt til børnene.
Foråret er i fuld gang og vi dagplejere er startet på et forløb som grønne spire,
så vi er rigtig meget ude i naturen og finder ting og emner vi kan arbejde med
måned for måned i forhold til de dyr og planter og ligende der er forårstiden.
Ved siden af leger vi med lærerplanerne, som i øjeblikket er Barnets alsidige
udvikling og sociale kompetencer og selv har vi valgt at tilføje selvstændighed,
så de er bedre rustet til de skal i børnehave.
Vi har fået rigtig mange små nye børn her over vinteren, som vi lige skal hjælpe
lidt på vej til tryghed. Og nu står en skøn påske for døren, og sommerferien er
planlagt.
Så ha det godt og på gensyn fra
Gyrstinge kommunale dagpleje.
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Landsbyhuset skriver
Alt kan desværre ikke lade sig gøre i Landsbyhuset. Fx. er hallen jo for lille til
indendørs fodbold efter de landsdækkende regler. Alligevel blev der afholdt
fodboldstævne her sidst i marts, og hvis man skal tro på tilbagemeldingerne fra
deltagerne, havde de en rigtig god weekend, selv om reglerne blev tilpasset
forholdene. Og positive oplevelser er vel det, der tæller. Andre nyheder:
- Vej til Landsbyhuset / ny boldbane: Nu kender vi den sandsynlige dato
for retssagen: D. 6. oktober 2015. Men bare vi får medhold, kan vi sagtens
vente det halve år. I hører nærmere, når vi kommer tættere på.
- Mere lys på stierne: Endelig blev det så tørt, at el-kablerne kunne nedgraves
og de nye udendørslamper kunne opstilles. Det er vi vist alle glade for.
- Jordvolden ved Blødebjergvej: Vi afventer stadig kommunens udspil til,
hvad der skal ske.
- 5-års-gennemgang: Da det er svært at overskue for amatører, har bestyrelsen
hyret arkitekt Peter Olsson som rådgiver. Peter er meget erfaren på området.
Husk at INDBERETTE ALLE FEJL OG MANGLER, I SER I HUSET,
TIL BESTYRELSEN – SNAREST!
- Lys på boldbanen: Sagen har ligget lidt (for) stille, men nu tager vi fat igen. Vi
får snarest en vurdering af, om alle master er i god nok stand. Herefter vil en
gruppe aktive boldspillere finde en løsning sammen med bestyrelsen.
- Vedligeholdelse af den midlertidige vej: I bestyrelsen har vi hidtil betragtet
det som vores opgave at vedligeholde vejen om til P-pladsen. Men den ligger
jo altså på kommunens grund, og nu har vi aftalt med kommunen, at deres folk
„rykker ud“, når der er behov for reparation af vejen. Det skete første gang her
i marts.
- Arbejdsdag i Landsbyhuset: Et positivt problem: På grund af mange
udlejninger i foråret kan det ikke lade sig gøre at afholde en arbejdsdag i
Landsbyhuset før LØRDAG D. 22. AUGUST. Reserver gerne dagen allerede
nu, hvis din kalender går så langt.
Kritik, forslag – eller spørgsmål: Kontakt bestyrelsen.
Venlig hilsen Jens Andersen, tlf. 57 84 55 26.
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Tirsdagsklubben skriver
Forår og sommer er kun delvis pausetid for Tirsdagsklubbens aktiviteter. I
perioden er den årlige udflugt planlagt til at løbe af stablen den 9. juni.
Vi skal til Møn og kigge nærmere på THORSVANG, Danmarks Samlermuseum,
som har til huse på den gamle tørmælksfabrik i Stege. Der er 2000 indendørs
kvadratmeter, plus det udendørs, som bla. giver mulighed for besøg i den gamle
bunker fra 2. verdenskrig, hvor der er lyd, lys og billeder.
Museet er et meget spændende og absolut levende sted at gå opdagelse .
Vi kører med bus fra Gyrstinge kl. 8.30 og efter en lille pause undervejs, starter
vi på THORSVANG kl. 11. Der er mulighed for at gå på opdagelse både før
og efter spisning i museets restaurant Palmehaven. Prisen er 250,- kr. for
medlemmer og 350,- kr. for ikke medlemmer. Evt. kaffe er for egen regning.
Forventet hjemkomst kl. 17.
Tilmelding senest den 1. juni til en af nedenstående: Else, tlf. 5784 5212, Jonna,
tlf. 5786 6075 og Inga O., tlf. 5761 6086.
Sct.Hansfesten i Præstegårdshaven giver Tirsdagsklubben en god mulighed for
at „tjene en skilling„ til sine aktiviteter og til aftensgæster at få en god kop kaffe
og et lækkert stykke kage.
Klubben har taget imod invitation til besøg hos Gert, Gyrstingevej, for at se og
høre nærmere om BISON-landbrug. Dato senere.
Den 15. september er Skovkroen reserveret til vores Sensommerfest.
Arbejdsgruppen, som blev genvalgt på Statusmødet i januar, er: Inga Olsen,
Inga Nielsen, Elna Jensen, Else Hansen, Karin Christensen, Jonna Andersen og
Hilde Andersen. Vi glæder os til den nye sæson, som har et spændende og
afvekslende program at byde på.
Vi ønsker en god sommer til alle !!
Venlig hilsen, Hilde.
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Bestyrelsen for købmanden skriver
Kære mulig ny kunde hos Købmanden i Gyrstinge.
Vidste du følgende om Købmandsbutikken i Gyrstinge:
- I november- december 2014 stiftedes et Andelsselskab til videreførelse
af den eksisterende købmandsbutik.
- Mere end 125 lokale beboere indskød 500 tkr i andele og butikken
kunne starte i januar 2015. Hvorfor? - De fleste landsbebyboere er
bevidste om, at ting, som en skole og en købmandsbutik er forudsætningen
for et godt og aktivt lokalsamfund, som ud over den direkte service også
tilsikrer bedre priser ved salg af ejendom og en fortsat tilflytning til området.
- Indtil 2014 var Butikkens nuværende chef „Købmanden“ ansat som
Souschef hos en af de store kæder, men han valgte at satse lokalt og
opbygge en attraktiv butik.
Vidste du, at Butikken kan tilbyde følgende varer og service:
- Butikken har åbent alle ugens dage.
- Mere end 2000 standardvarer inden for varegrupperne mejeri, brød,
tobak, frost, kolonial, vin, øl og vand, frugt og grøntsager, rengøring,
toiletartikler, fersk kød, pålægsvarer m.m. samt snacks og andet sødt.
- Udlevering af receptmedicin fra Ringsted Apotek og salg af
håndkøbsmedicin.
- Herudover tilbydes: Bake Off produkter,- morgenbrød, brød og kager
samt Coffee to go.
- Specielle produkter fra gode lokale leverandører, bl.a. fra
Krogagergaard, Bisonfarmen, Hjortefarmen og Osted Oste.
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Bestyrelsen for Købmanden skriver
Hvilke priser tilbydes:
Priserne er konkurrencedygtige med gennemsnittet af butikskæderne, hvilket
bl.a. tager udgangspunkt i butikkens medlemskab af LetKøb. Der udarbejdes
og udsendes 2-3 gange pr måned aktuelle tilbud til tilmeldte mailadresser, ligesom,
der i butikken tilbydes årsafhængige tilbud.
Hvis du er blevet nysgerrig af dette, så er der flere muligheder:
- Besøg Butikken på Gyrstinge Bygade og få et overblik.
- Skriv en mail til tilbudkobmanden@outlook.dk og tilmeld dig nyheder
og tilbud på mail.
- Gå ind på hjemmesiden for flere informationer på
http://www.kobmandenigyrstinge.dk
Andre vigtige services:
- Der er posthus og indlevering og udlevering fra GLS .
- Vi tilbyder mailbestilling af varer, så de er klar til afhentning.
- Man kan indsætte et beløb på en personlig konto, som der så kan
betales med ved køb af varer i Butikken.
- Lotto m.m. kan købes i Butikken.
Vi håber ovenstående har skærpet din interesse. Velkommen hos Købmanden
i Gyrstinge.
Mvh.
På Bestyrelsens vegne
Ole Olsen
Formand
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Gyrstinge kirke
April — maj 2015

Sommerudflugt for ældre og efterlønnere
Sædvanen tro inviterer Bringstrup Sigersted og Gyrstinge menighedsråd sognets
ældre og efterlønnere på udflugt anden tirsdag i maj, og det er
tirsdag den 12. maj.
Turen går i år nordpå til Sjælsø slot. Vi ser en kirke i Kulhusene, og forventer at
frokosten indtages på Kulhuse kro (eller et sted i nærheden). På vejen hjem
lægges turen forbi Jægerspris slot – kendt for at Grevinde Danner boede der. Vi
er hjemme igen inden kl. 17.00 de respektive opsamlingssteder.
Der vil være opsamling følgende steder:
Ved den gamle købmand på Sorøvej kl. 8.30
Ved Sigersted Kirke kl. 8.40
Ved Bringstrup Kirke kl. 8.50
Ved Gyrstinge kirke kl. 9.10.
Pris pr. person 150 kr. og drikkevarer for egen regning
Tilmelding senest den 7. maj til Else Hansen 5784 5212 eller Gitte Stolberg
6111 8360.
Vel mødt! Menighedsrådene
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Foredrag i Gyrstinge 28. 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
Tirsdag den 28. 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

Sognepræstens genoptagelse af arbejdet
Efter en lang sygeperiode med kemo og strålebehandling, vender jeg snart tilbage
til arbejdet. Efter aftale med provsten starter jeg blidt op 1. juni med nogle fast
definerede opgaver for herefter langsomt at påtage mig en større og større også
fast defineret arbejdsbyrde. 1. september vil jeg efter en sommerferieperiode
igen være på fuld tid.
Jeg føler mig ved godt mod og vil her i bladet takke for de mange hilsener,
mails, forbønner, buketter, besøg osv. under min sygemelding. Aldrig i mit liv
har jeg modtaget så mange blomster og hilsener og jeg kan næsten ikke beskrive,
hvor meget det har varmet. Af hjertet tak!
Jeg glæder mig til efter endt behandling at tage fat igen og møde hver og en i
pastoratet i såvel sorg som glæde.
Lisbeth Lundbech
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Nyd aftensolen i præstegårdshaven
Menighedsrådet erfarede på et møde mellem skolen og de lokale foreninger, at
der var et ønske fra flere borgere om, at der var flere muligheder for at sætte sig
- nyde og opleve naturen i vort nærmiljø.
Og det kunne vi heldigvis gøre noget ved.
Derfor er der nu i Præstegårdhaven opsat
nye borde/bænkesæt til både børn og
voksne.
De „gamle“ bord/bænkesæt fra haven er
sat i stand og er nu flyttet til æblelunden
ved Bygaden.
Vi håber at rigtig mange vil få glæde af
dem, og har fået de første positive tilbagemeldinger på, at man på denne årstid
kan nyde en skøn solnedgang fra haven eller æblelunden.
Venlig hilsen Menighedsrådet

Konfirmation i Gyrstinge 10. maj
Konfirmander i Gyrstinge kirke den 10. maj kl.10:
Marie Houborg Andersen
Matias Kristian Frederiksen
Simon Holm Hansen
Freja Møbjerg Kristensen
Filip Frederik Buchwald Mikkelsen
Mathias Pultz Niemann
Joachim Terp Sandford
Victor Karup Sørensen
Olav Vejbæk
Simon Kristian Moskjær Aagesen
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Konfirmandindskrivning 2015
Kære konfirmander, kære konfirmandforældre
Der vil være konfirmandindskrivning i Bringstrup Præstegård,
Egerupvej 11, 4100 Ringsted
mandag d. 8. juni kl. 15.00-18.00 og
onsdag d. 10. juni kl. 15.00-18.00
Konfirmanden møder blot op inden for det angivne tidsrum sammen med mindst
en af forældrene og indskrivningen foregår efter tur. Der kan således forekomme
ventetid.
På indskrivningsdagen har jeg en kort samtale med hver enkelt familie på mit
kontor, hvor jeg bl.a. spørger ind til konfirmationsønsker, særlige problemer
osv.
Det er vigtigt, at du møder op inden for de angivne tidspunkter, da jeg har brug
for at få et overblik. Rettidigt indskrevne vil få første ret til at få sine
konfirmationsønsker opfyldt. Er du forhindret, så ring mig på på tlf. 5761 3010
og vi finder et andet tidspunkt. Dette regnes naturligvis også som en rettidig
indskrivning.
„Mine“ kirker er smukke middelalderkirker, men små. Der konfirmeres derfor
kun 12 konfirmander pr. gudstjeneste. Melder der sig flere end 12 til samme
dag, udløser det derfor 2 konfirmationer på den udmeldte dag. Ved ikke-rettidig
tilmelding placeres barnet, hvor der er plads.
Udensogns konfirmander er velkomne, men jeg vil gøre opmærksom
på, at kirken har en forventning om, at de indskrevne konfirmander
bruger vore kirker til såvel kirkegang som konfirmation.
PS! Husk i øvrigt at medbringe dåbs-/navneattest
Lisbeth Lundbech
KONFIRMATIONSSØNDAGE 2016
24. april 2016 konfirmation i Bringstrup Kirke
1. maj 2016 konfirmation i Sigersted Kirke
8. maj 2016 konfirmation i Gyrstinge kirke.
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted
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

Maj
1. maj Store Bededag
3 .maj
10. maj
14. maj Kr. Himmelfartsdag
17. maj 6.s.e.påske
24. maj 1. pinsedag
25. maj 2. pinsedag
31. maj Trinitatis

Sigersted 9.00- 10.30 Gyrstinge
KONFIRMATION SIGERSTED KL. 10.00
KONFIRMATION GYRSTINGE KL. 10.00
Bringstrup 9.00- Sigersted 10.30
Gyrstinge 9.00- Bringstrup 10.30
Sigersted 9.00- Gyrstinge 10.30
udendørsgudstjeneste i xxxxxxx
Bringstrup 9.00- Sigersted 10.30

Juni
07. juni – 1.s.e.trin.:
14. juni – 2.s.e.trin.:

Haraldsted 09.00 – Sigersted 10.30
Sigersted 09.00 – Bringstrup 10.30

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.
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Kildeskolen skriver
Så har foråret vist sig, med spæde solstråler og dage hvor det har været tocifret
plusgrader. Det har gjort at børnene har haft mere lyst til at være ude og
skolegården og sportspladsen har summet af liv og aktivitet.
I SFO har det bedre vejr betydet at der er kommet gang i SFO haven og bålet
igen. Det har ført en masse andre friluftsaktiviteter med sig, men der har også
været tid til at få klippet gækkebreve og lavet kyllinger i det kreative værksted.

Børnehaven har gang i det helt store teaterprojekt, hvor tre eventyr bliver
dramatiseret, samtidig med at der bliver fabrikeret masker, kulisser osv. Den
store præmiere bliver til børnehavens fødselsdag den 8. maj.
For at få frisk luft og bevægelse ind i skoledagen, benyttes de QR koder der er
placeret forskellige steder rundt om på skolen, flittigt. Det går ud på at børnene
scanner dem med IPads, hvorefter der kommer nogle opgaver frem der skal
løses.
Torsdag den 19. marts var børnene fra mellemtrinet med til kordag i Ringsted.
De havde øvet på nogle sange sammen med vores musiklærer Helle, og torsdag
mødtes de så med 300 andre børn i kongressen og optrådte sammen med dem
i et stort fælleskor.
Den 21. maj bliver der afholdt forlænget skoledag, hvor forældre og andre
interesserede bliver inviteret til at komme og se, hvordan vi arbejder på skolen.
Hilsen Vibeke Havre (Skoleleder)
og Kisser Skovgaard (leder af SFO og BH).
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GIF skriver
Siden sidste nummer af Bøgebladet, har vi holdt generalforsamling og valgt en
ny bestyrelse på fire medlemmer. Efter generalforsamlingen er endnu et medlem
indtrådt, så bestyrelsen består af Kirstine Haugaard, Ann Sandford, Lars
Overholdt, Daniel Rastén og Jens Hynne Petersen.
Når du sidder og læser dette blad, så har vi fået holdt en stor gymnastikopvisning
i Landsbyhuset, hvor alle vores børnehold har vist, hvad de har lært i løbet af
året. Far-mor-barn holdet og De Seje Springere fortsætter som sommerhold.
Tilmelding for både nye og gamle deltagere på www.gyrstingeif.dk. Vi har
allerede nu de fleste instruktører på plads til sæsonstarten i september. Når vi
har fået tildelt og fordelt haltiderne fra kommunen i Landsbyhuset, så kommer
holdene på hjemmesiden.
Med fodbolden har vi trænet i Landsbyhuset hele vinteren og været afsted til
flere stævner. For U7 og U9 har vi sluttet sæsonen med to stævner i
Landsbyhuset. Fodbold starter udendørs efter påske og tilmeldingen til
udendørssæsonen er også på www.gyrstingeif.dk.
Badminton fortsætter træningen til første maj og efter påske går vi i gang med
de årlige klubmesterskaber.
Med venlig hilsen
Jens Hynne Petersen, formand

Fra gymnastikopvisningen 2012.
Bøgebladet april 2015
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Kilden til fitness skriver
Bestyrelsen ser således ud efter en vellykket generalforsamling den 27. januar
2015:
Lone Sanggaard, formand
Linda Axelgaard, kasserer
Søren Langkjær Larsen, næstformand
Jesper Hansen, bestyrelsesmedlem
Kim Lynghøjen, bestyrelsesmedlem
Mette Andersen, bestyrelsesmedlem
Birgitte Niemann, suppleant.
Karin Kjærgaard Christensen, suppleant.
Træning:
Udover styrketræning på vores maskiner tilbyder vi stadig:
Holdtræning:
Mandage kl 19 – 20. Cirkeltræning med Kim.
Torsdage kl 18 – 19. Cirkeltræning med Lone.
Indoor cycling:
Mandage kl 18 – 19, med Steen.
Lørdage kl 9 – 10, med Martin.
Husk tilmelding, da der kun bliver kørt når der er 5 eller flere på holdet.
Teen-fitness:
Fredage kl 17 – 18, med Janne og Anders.
Da vi efter sommerferien vil udvide aldersgruppen, bliver teenfitness et tilbud til
børn og unge fra 10 til 15 år.
Har du lyst til at se hvad det er, så kom og kig inden du starter i næste sæson.
Kontakt os på kilden@tilfitness.dk for mere information eller bestil tid til en
gratis instruktionstime hos Hans. Det er både billigt, sjovt og effektivt.
Bemærk at alle hold også indoor cycling slutter sæsonen fra mandag d. 1. juni
incl. og holder en velfortjent sommerferie vil ses igen til opstart aug/sep.
Vi ses i kilden til fitness.
På vegne af bestyrelsen og instruktørerne,
Lone Sanggaard
18

Wellness aften
Kilden til fitness vil gerne invitere dig og dine veninder til en wellness
aften den 29. april 18.30-21.00.
Kom og vær med til en spændende aften, og hør om den nye metode som
skuespillerne i USA er begyndt at bruge i stedet for Botox
Vores nye fitness instruktør Pia vil vise jer nogle af massagestrøgene, og
zonepunkterne så I selv kan give jer en lille behandling foran spejlet, når I har
tid.
Japansk Lifting er en ny unik metode inden for naturlig ansigtsløftning uden
kirurgi og kemikalier (BOTOX)
Metoden består af:
Dybdegående ansigtsmassage
Ansigtszoneterapi og akupressur
(akupunktur uden nåle)
Hovedbundsmassage
Saltsten
Lymfedrænnage
Div. ansigtsmasker og olier
Japansk Lifting afhjælper ansigtets tegn på ældning, misfarvninger (brune
pletter) rynker, poser og mørke rande under øjnene.
Samme aften vil Fitness instruktør Lone give råd og vejledning indenfor træning
og kostjusteringer. Der vil blive hygget og kræset om deltagerne i form af
sund tapas, snacks, drikkelse m.m. og lidt lækkert til dessert.
Pris 50,- som betales senest ved tilmeldingen hos købmanden i Gyrstinge
den 24. april.
Først til mølle princippet, da der er begrænset pladser.
Hilsen Pia og Lone, Kilden til fitness
Vores nye instruktør Pia er uddannet lægeeks.sportsmassør, diplom i japansk
lifting samt fitness instruktør.

Bøgebladet april 2015
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Sjov fredag
Tid: den 29. maj kl. 17 – 19.30.
Sted: Hallen Landsbyhuset Gyrstinge.
Medbring: Træningstøj, højt humør og en masse venner.
Tilmelding: SENEST onsdag den 27. maj, ved køb af billet
hos købmanden i Gyrstinge.
Pris: 50 kr.
Træning med vægte
Kropstræning

Rundbold
Aftensmad

Frugt
Drikke
Høvdingebold

Stikbold

Sjov
Højt humør

Vi håber vi ses til en mega sjov aften fyldt med træning.
Hilsen, Janne, Anders.
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„Gyrstinge i bevægelse“ skriver
Vi har lidt godt og lidt dårligt nyt denne gang. Siden sidst i januar har vi fået et
sponsorat fra Bjarne Jensen Fonden på 10.000 kr. det er super godt, så er vi
oppe på at have indsamlet 154.000 kr. i alt indtil videre.
Den dårlige nyhed er, at vi desværre ikke er blevet bevilget det sponsorat på
50.000 kr. fra Lions Club i Ringsted som vi har søgt. Vi har heldigvis søgt en del
andre fonde, så vi er positive og ser frem til at høre fra de store fonde, deres
svar vil komme i maj /juni måned.
Til de beboere der har lyst til at læse mere om projektet kan vi oplyse, at der på
hjemmesiden Gyrstinge.dk ligger et link med projektbeskrivelse plus de artikler
der er skrevet om Gyrstinge i bevægelse. Derudover er projektet også beskrevet
i helhedsplanen for området.
Jeanette Baag og Hanne Aagesen

Bøgebladet april 2015
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„Gyrstinge i bevægelse“ skriver
Plantegninger fra projekt „Gyrstinge i bevægelse“:
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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 36
Tlf. 42445523. www.vandrerhjem.gyrstinge.dk

Bøgebladet april 2015
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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 april 2015

27

Kalender
Marts
24.
29.
30.3.-06.4.

Tirs.klub.: Sæsonafslutning med underholdning mm.
Gymnastikopvisning v/GIF, Landsbyhuset
Påskeferie, Kildeskolen. Børnehave og SFO holder lukket

April

08.
26.
28.
29.

Bøgebladet udkommer
Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
Bogbussen, Købmanden, kl. 15.30-16.00, hver tirsdag
Udendørs fodboldsæson starter
Cross-fitness i St. Bøgeskov, arr. Kilden til fitness, kl. 19.00-20.00
Konfirmation, Bringstrup
Foredrag med biskop Steen Skovsgaard, Gyrstinge præstegård, kl. 19.30
Wellnessaften, arr. Kilden til fitness, Landsbyhuset, kl. 18.30

Maj
08.
10.
12.
21.
25.
29.
30.

Kildeskolens børnehave fejrer fødselsdag
Konfirmation, Gyrstinge kirke, kl. 10.00
Menighedsrådenes sommerudflugt for ældre og efterlønnere
Forlænget åben skoledag, Kildeskolen
Friluftsgudstjeneste, ?
„Sjov fredag“, arr. Kilden til fitness, Landsbyhuset, kl. 17.00
Lokalrådet fejrer 40 års jubilæumsfest, Landsbyhuset, kl. 18.00

05.
07.

Juni
Bøgebladet udkommer
Konfirmandindskrivning, Bringstrup præstegård
Tirs.klub.: Sommerudflugt
Konfirmandindskrivning, Bringstrup præstegård
Skt. Hans fest

08.
09.
10.
23.

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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