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Lokalrådet skriver
Arbejdet med realiseringen af projekterne fra Helhedsplanen fortsætter.
Medlemmer af Lokalrådet mødtes med ca. 35 borgere ved gadekæret i
Ørslevvester den 10. juni for at drøfte ønsker til udvikling af det lille grønne
område ved gadekæret.
Lokalrådet har efterfølgende samlet hovedpunkterne fra ønskerne i en
henvendelse til Ringsted Kommune.
Gadekæret og det grønne område er ejet af Ringsted Kommune. Derfor skal
kommunen give tilladelse til at vi disponerer over arealet. Men det skal også
undersøges om kommunen vil indgå i et samarbejde om udvikling af området i lighed med den renovering, som blev gennemført for gadekæret i Gyrstinge.
Lokalrådet har inviteret kommunen til en dialog om muligt samarbejde om pleje
og udvikling af området.
Da Ørslevvester har status af landzonelandsby skal alle forandringer/nyanlæg
behandles efter de regler, der gælder for landzonen. Dvs. at der skal søges
landzonetilladelse til f.eks. opførelse af et bålhus eller en legeplads.
Ringsted Kommune har kvitteret for henvendelsen og vil vende tilbage efter
sommerferien.
Medlemmer af Lokalrådet samt Byg og Bo er også gået i gang med at skitsere
på en forskønnelse af forarealet ved Købmanden. Målet er, at forarealet skal
blive mere funktionelt og i højere grad indbyde til ophold. Samtidig ønskes
parkeringen ændret, så man ikke længere skal bakke ud på Bygaden.
Der søges støtte til begge projekter fra de kommunale midler der er afsat til
landområderne.
I Gyrstinge er Multibanen ved skolen ved at blive etableret bl.a. ved hjælp af
helhedsplanpuljemidlerne og vil være tilgængelig for alle i området. Læs om
indvielsen andetsteds i bladet.
Madbiks den første fredag i vintermånederne. Den tradition vil vi gerne fortsætte.
Det vil dog være dejligt med lidt flere der vil røre i gryderne, så ikke det er de
samme der står for tur hver gang. Derfor har du lyst at give en hånd med, være
en del af fællesskabet og måske tilføre nye ideer, så kontakt en af os i Lokalrådet.
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Lokalrådet skriver - fortsat
Den røde vejbelægning gennem Gyrstinge by sammen med de stiblede linier
gør tilsyneladende at spederfoden slækkes lidt og man bliver mere agtpågivende
overfor cyklister og fodgængere. Derfor arbejder vi med at få Ringsted kommune
til at udføre samme belægning gennem Ørslevvester for at sænke hastigheden.
Det går dog ikke så stærkt som vi kunne ønske, primært p.g.a. stor udskiftning
i forvaltningen. Vi arbejder dog ufortrødent videre på at sætte nye medarbejdere
ind i sagen.
Vh. Bjarne Krog, Lokalrådet
*****
Whiskyaften 2016
Så gør vi det igen. Whiskyaften fredag den 29. januar kl. 19.30 i
Landsbyhuset.
Dette er blot en lille forsmag, mere om arrangementet i næste nummer af
Bøgebladet.
På Lokalrådets vegne Kenn

Forsidefoto
Gyrstinge bageri, 1953, som lå på hjørnet af Gyrstinge Bygade og Gyrstinge
Præstemark. Det tidligere forsamlingshus kan anes på det modsatte hjørne.
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Op med humøret – og omsætningen
Put lidt ekstra i kurven hos købmanden

Tour de Gyrstinge og indvielse af multibanen
lørdag den 5. september
Program:
Kl.13.00-

Baren og aktiviteter åbner

Kl.13.30-16.15

Tour de Gyrstinge afholdes (se side 25)
(Kontrakter hos Købmanden)

Kl.16.30-16.50

Indvielse af multibanen, tale/Borgmester,
klipning af bånd m.m.

Kl.17.00-19.00

Salg af bison-burger og grillpølser.

Kl.17.00-21.00

Løbende sjov og vekslende
underholdning på multibanen for alle
aldersgrupper.

Kl. 21.00

Tak for i dag (Baren lukker)

Der vil blive sat borde og stole op i skolegården. Skulle det
mod forventning blive regnvejr, vil spisning foregå på skolen.
Håber at se så mange som muligt! Ta’gerne familie og venner
med - alle er velkomne og der er ingen tilmelding.
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„Gyrstinge i bevægelse“ skriver
Nu hvor Bøgebladet er udkommet, er multibanen ved at være opført på
Kildeskolen.
Byggeriet forventes færdig i uge 34.
Det skal selvfølgelig fejres, at vi er kommet i mål med opførelsen af en multibane
med både boldvæg og minibane til alle lokalområdets borgere.
Det gør vi med en officiel indvielse direkte efter Tour de Gyrstinge lørdag den
5. september 2015.
Sæt kryds i kalenderen - Det bliver en fantastisk dag, hvor alle er mere end
velkommen.
Ringsted Kommunes borgmester Henrik Hvidesten kommer og klipper båndet,
så multibanen bliver indviet på rette vis. Herefter kommer der forskellig slags
underholdning på multibanen udført bl.a. af eksterne aktører og af GIF.
Det bliver muligt at købe store lækre Bison-burgere samt dejlige sprøde grill
pølser med brød/kartoffelsalat. Vi har skaffet en professionel kok til at styre
grillen og kødet. Kolde fadøl og sodavand kan købes hele dagen. Desuden vil
der være boder med forskellige aktiviteter.
Tusind tak til alle vores sponsorer, som har hjulpet os med støttemidler
til dette projekt:
Lokale- og Anlægsfonden, Landsbyforum Ringsted, Trygfonden, Seas NVE,
Bjarne Jensen Fonden, Sandberg, Citroen Ringsted, Gyrstinge VVS,
Landsbyhuset og Gyrstinge IF.
Samt de frivillige hjælpere i forbindelse med byggeprocessen:
Vognmandsfirmaet Lars E. Nielsen (Kim Jørgensen), Ronni Petersson, Jess
Friis, Tømrer Thomsen, Niels Sørensen og Thomas Baag.
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„Gyrstinge i bevægelse“ skriver
Stor tak til alle vores sponsorer i forbindelse med indvielsen af
multibanen:
Krogagergård, Peberdalsgård, Bakkegården, Sejrs konditori i Sorø, kokken
Morten Eriksen Tahko, desuden Paradisvejen, Bog og Ide, Matas og Buddy
legetøj.
Ordensregler:
Ordensregler er ved at blive udarbejdet af Lokalrådet, Kildeskolen,
Landsbyhuset og Gyrstinge IF. Eksempelvis ingen rygning, spise og drikkelse
på banen, eller brug af fodboldstøvler med METALknopper, de ødelægger
kunstgræsset på banen. Ordensreglerne vil blive sat op ved banen.
Vi håber, at multibanen vil blive brugt flittigt af alle. Kildeskolen kan bruge den
på hverdage ml. kl. 8-15.00, hvorefter multibanen vil være tilgængelig for alle
andre borgere.
Indsamling til næste projekt:
Landsbyhuset har igen i år valgt at lade HELE overskuddet fra Tour de Gyrstinge
gå til projektet „Gyrstinge i bevægelse“, det vil sige, at jo flere der kommer og
cykler jo flere penge har vi til det videre forløb i projektet „Gyrstinge i
Bevægelse“. Hver en krone vil være en stor hjælp, så op på cyklerne og af sted
både store og små, så vi kan komme godt i gang med fase 2 og 3 i projektet.
Overskuddet fra boderne, maden og drikkevarerne vil delvis også gå til næste
fase i projektet. Dog har vi et lille restbeløb til betaling af minibanen, som vi
forventer vil blive finansieret ved overskuddet fra boderne og maden.
God fornøjelse med multibanen - og vi håber, at vi ses den 5. september 2015
til indvielsen.
Hanne Aagesen & Jeanette Baag
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Landsbyhuset skriver
Velkommen til endnu en sæson. Det er dejligt at se, at „Gyrstinge i bevægelse“
nu er godt i gang. Det har hele tiden været meningen, at der skulle indrettes
aktiviteter i udearealet ved Landsbyhuset, men der har hverken været penge
eller energi til det i bestyrelsen. Så er det jo rigtigt godt, at andre tager over. Det
siger noget om styrken i lokalsamfundet.
- 5-års-gennemgang: Der er enkelte store og en del små fejl og mangler, som
vi satser på at få udbedret. Det største problem er, at malingen på pladerne
under glassene på gavlene er begyndt at skalle af. Der er endnu ikke kommet
gang i konkrete forhandlinger, så vi ved endnu ikke, hvordan det ender. Vi
håber – som tidligere skrevet - ikke, vi skal ud i et juridisk tovtrækkeri.
- Vej til Landsbyhuset / ny boldbane: Datoen for retssagen om ekspropriation
er d. 6. oktober 2015. Sagen kommer for Frederiksberg ret. DET KUNNE
VÆRE RIGTIGT GODT, HVIS EN DEL BORGERE FRA
GYRSTINGE KUNNE TROPPE OP. Vi undersøger mulighederne, og I
hører nærmere.
- Lys på boldbanen: Sagen ligger stadig stille. Vi har stadig ikke fået en vurdering
af, om alle master er i god nok stand. Desuden skal Landsbyhuset kun betale
for ledningsføring, og der skal også investeres i nye lamper. Så vidt vi er orienteret,
har en investor endnu ikke meldt sig.
- Arbejdsdag i Landsbyhuset: Vi fik afholdt en kort arbejdsdag inden
sommerferien. Der blev luget ukrudt, gjort klar til cykel-P ved fitness, og monteret
manglende glas ud mod boldbanen m.m.
- Smadret rude: Flere har henvendt sig og gjort opmærksom på, at den store
rude ud mod beach-volley-banen var smadret. Det er fint, at så mange følger
med i, hvordan huset bliver holdt. Det var kommunens mand, der ved
græsslåningen var uheldig. Et nyt glas monteres snarest muligt.
- Beach-volley-banen: På arbejdsdagen blev der også monteret net på banen,
som er til fri afbenyttelse. Bolde kan lånes hos Ulla og Jesper, der bor lige over
for gadekæret.
- Ændring af hovedindgangen: Det har været et problem, at folk havde
svært ved at finde ud af at komme ind ad den grønne hoveddør, fordi
trykknappen ikke var synlig nok. Der er nu monteret automatisk døråbning,
der virker når døren ikke er låst.
Kritik, forslag – eller spørgsmål: Kontakt bestyrelsen.
Venlig hilsen Jens Andersen, tlf. 57 84 55 26.
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Bestyrelsen for Købmanden skriver
Orientering til medlemmer og kunder i
GYRSTINGE –ØRSLEVVESTER Købmandsforretning.
Ny butiksbestyrer
Vores butiksbestyrer Samer Massoud har meddelt bestyrelsen, at han ønsker
at fratræde sin stilling pr. 31.8.2015. Årsagen er især de mange arbejdstimer,
Samer har lagt i butikkens udvikling, hvilket går ud over både familien og andre
forpligtelser. I bestyrelsen har vi fuld forståelse for Samers beslutning.
Samer har tilført butikken et nyt og udvidet sortiment og den fremtræder med et
godt og spændende udseende. Og denne udvikling er sket indenfor rammerne
af en meget stram økonomi.
Bestyrelsen har været så heldig at få ansat Tina Lindstorff som ny bestyrer.
Mange kender Tina, som var i butikken fra Malenes tid. Tina overtager ansvaret
for butikken den 1.8.2015 mens Samer afspadserer overtid, og i det omfang
der er behov for det, står han til rådighed for Tina.
Der holdes en reception for Tina i butikken lørdag den 5.9. kl 10.00.
Nye aktiviteter
På vores seneste generalforsamling i maj kom mange gode forslag til, hvorledes
vi kunne øge omsætningen. På den baggrund har vi med ekstern hjælp afviklet
en række aktiviteter f.eks. grøntmarked, lodtrækning om bonkøb og mange
gode tilbud i løbet af ugen.
På valgdagen havde vi en konkurrence, hvor man kunne deltage i en lodtrækning
om 3 gavekort til butikken, ved at aflevere sin mailadresse til vores kartotek.
Det gav ca. 100 nye mailadresser. Derudover fortsætter Jens Andersen med at
indsamle mailadresser i omegnen, når han har tid til det.
Lørdag den 12.9. holdes der „markedsdag“ med mange gode tilbud i butikken.
Nærmere orientering udsendes til modtagerne af mailannoncerne.
Ekstraordinær generalforsamling
På sidste ordinære generalforsamling i maj blev det besluttet at afholde en
ekstraordinær generalforsamling når halvårsregnskabet foreligger. Denne
Bøgebladet august 2015
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Bestyrelsen for Købmanden skriver
ekstraordinære generalforsamling afholdes den 17.9. 2015 kl. 19.30 i
Landsbyhuset. Her vil bestyrelsen bl.a. gennemgå halvårsregnskabet.
Manglende omsætning
Vi kan se, at i de uger, hvor vi har forskellige aktiviteter, stiger omsætningen.
Men vi er fortsat langt bagud i forhold til vores budget for 2015, så der er
stadigvæk behov for, at endnu flere handler i butikken.
Derfor har bestyrelsen besluttet, at man som hidtil vil følge udviklingen i butikkens
økonomi nøje, men hvis der ikke kommer en betydelig forbedring inden
efterårsferien 2015 vil bestyrelsen indstille til en ekstraordinær generalforsamling,
at butikken lukkes.
Ole Olsen

Strikkeklubben skriver
Det er snart efterår, og så starter Strikkeklubben igen, torsdag den 10. september. Vi mødes i længen til præstegården hver anden torsdag kl. 14-17.
Gennem årene er der lavet mange ting fx huer, halstørklæder, vanter, sokker og
små huer til nyfødte. Der er strikket masser af lapper, der blev til brogede
tæpper. Tingene er givet til Kirkens Korshær, der har fordelt dem eller solgt
dem fx på julebasaren i Tivoli.
Kom og vær med. Vi har det hyggeligt og nyder kaffen og kagen i pausen. Hvis
du har mere lyst til at tage dit eget håndarbejde med, er du lige så velkommen.
Vi kan bruge garn, så har nogen rester, de alligevel ikke får brugt, modtages de
med tak.
Anneli Brøndtoft
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Hvor er det godt, vi har en butik
Vis flaget og støt købmanden

Tirsdagsklubben skriver
Aktiviteter siden sidste udgave af Bøgebladet: Efter en vellykket udflugt til
THORSVANG, Danmarks samlermuseum i Stege og omsætning på godt 1.700
kr. på salg af lagkager og kaffe ved Sct. Hansfesten i Gyrstinge Præstegård, er
klubben nu klar til opstart på den kommende sæson. Vi forsøger at sætte et
godt og afvekslende program sammen og tager med tak imod forslag til gæster
eller aktiviteter. Det er glædeligt, der stadig kommer nye medlemmer i
Tirsdagsklubben.
Sensommerfesten, den 15. sept. kl. 14- ca. 19, på Skovkroen har i år aftale
med “ Duoen, Inger og Henrik„,Ølstykke, som underholdere. Det bliver
fornøjelige timer vekslende med fællessang, hyggemusik og solooptræden.
Klubbens „taffel-musikant„, Max, deltager også. På kroen er der bestilt kaffe,
kage og to retter mad. For medlemmer er „kostprisen“ 250 kr., mens deltagere
u. medl.kort må bøde 350 kr.. Seneste frist for tilmelding er den 9. sept. til en
af flg.: Else 5784 5212, Inga 5761 6086 eller Jonna 5786 6075.
Den 29. sept. er der mini-udflugt til Sorø Museum, som på dette tidspunkt har
specialudstilling med “Død mands gods“ om danefæ, fundet i region Vest
sjælland. Der bliver samkørsel fra Gyrstinge Præstegård med afg. kl. 13.30.
På museet nydes også den medbragte kaffe og kage, som arbejdsgruppen sørger
for.
„Tolderen og hans hund„ er titlen på Peter Rugbjergs foredrag i præstegården den
6. oktober. Vi skal høre om og se billeder fra 39 år med spændende og
afvekslende arbejdsopgaver som tolder.
„Oplevelser og billeder fra Papau New Guinea„ er hvad Karen Giersing vil
fortælle om, den 20. oktober.
Også i år er der mulighed for en omgang whist mellem foredrag o.a. Se i
øvrigt Tirsdagsklubbens program i Bøgebladets Kalender.
Hvis ikke andet er meddelt, er det i Gyrstinge Præstegård , kl. 14-17, vi mødes.
Medbring kop og kage; kaffen købes til en 10’er.
De bedste hilsener og på gensyn til alle interesserede, Hilde Andersen.
Bøgebladet august 2015
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Ringsted Private Skovbørnehave skriver
I slutningen af foråret, og begyndelsen af sommeren blev der i skovbørnehaven
vanen tro arbejdet med et stort tema. Årets tema var „skovkunst & genbrug“.
Børnene gik til opgaven med stort engagement, og fik leget en masse viden ind.
Der blev lavet flotte og fantasifulde billeder i skovbunden af ting fundet i naturen.
Samlet brugbart skrald og genbrugsting, som blev omdannet til flotte kostumer,
og ikke mindst lært om, hvorfor det er vigtigt at man ikke smider skrald i naturen,
da det kan skade dyrene, og er meget langt tid om at forgå.
Emneugerne kulminerede ved årets sommerfest, hvor børnene stolt viste deres
projekter frem. Lillegruppen gav koncert på deres instrumenter lavet af
genbrugsting. Mellemgruppen tog forældrene med på en meget lærerig tur ad
deres „skraldesti“ i skoven, hvor forældre og søskende kunne se udstillet affald,
og høre om hvor længe de forskellige ting tager om at nedbrydes. Børnene var
guider på turen, og de var virkelig blevet dygtige.
De ældste børn fra skolegruppen inviterede indenfor til et vaskeægte modeshow
på catwalken, hvor de meget flotte og fantasifulde genbrugsskraldekostumer
blev vist frem. Virkelig et eksempel på, at man sagtens kan være både kunstnerisk
og kreativ selvom man er skovbørnehavebarn.
Sommerfesten, som havde et rigtig flot stort fremmøde, sluttede i lækkert vejr
med fælles buffet og grilning. Rigtig hyggeligt.
Vi fik også sendt skolegruppen godt af sted, med personlige taler fra
pædagogerne og et lille bøgetræ som minde fra deres tid i børnehaven. Det var
et stort øjeblik for børnene, og også lidt vemodigt for forældrene.
I skrivende stund er børnene ved at vende tilbage efter ferien. Der har været
åbent hele sommeren, og med noget færre børn er der blevet sommerhygget en
masse, både i skoven med madlavning over bål, men også på lidt ture til bl.a
teater i Ringsted.
Hvis du har, eller kender nogen der har børn, som kunne tænke sig at blive
vores næste gode legekammerat i skovbørnehaven, så er der faktisk i øjeblikket
et par ledige pladser. Kig ind og se hvor sjovt vi har det, og hør mere om
hverdagen som skovbarn.
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Hvor mødes mennesker i en landsby?
Få en god nabosnak hos købmanden

Gyrstinge kirke
august — september 2015

Menighedsmøde
Kirkens årlige generalforsamling
Og hvad er så et menighedsmøde?
Læg mærke til stavemåden, for det er ikke et menighedsrådsmøde. Det er
noget andet, for i modsætning til et menighedsrådsmøde, så har alle sognets
beboere ved et menighedsmøde taleret og er mere end velkomne til at komme
og give deres mening til kende om dette og hint. Menighedsrådene glæder sig til
at møde dig og byder også på lidt spiseligt for at fremme den gode
kommunikation. De lover at lytte til dig, men kan selvfølgelig ikke love at
gennemføre alle forslag; men det er meget vigtigt for rådene at være i god kontakt
med sognets beboere. Du opfordres derfor til at møde op.
På menighedsmødet aflægges beretning om kirkens og menighedsrådets arbejde.
Kirkens regnskab for det foregående år bliver gennemgået og budgettet for det
indeværende fremlægges.
Der vil være menighedsmøde
Søndag d. 13. september for Bringstrup-Sigersted efter høstgudstjenesten.
Sted: „Huset“, Bringstrupvej 45.
Søndag d. 27. september for Gyrstinge efter høstgudstjenesten. Sted:
Gyrstinge Præstegård.
Lisbeth Lundbech
Bøgebladet august 2015
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Minikonfirmander
Minikonfirmandundervisning i Gyrstinge efterår 2015
Folkekirken tilbyder minikonfirmandundervisning i hele landet, hvor målgruppen
er de 9-11 årige, der går i 3. eller 4. klasse. Vi tilbyder derfor også undervisning.
Undervisningen er landet over særdeles populær og giver børnene et kendkab
til kirke og kristendom ud fra børnenes egne erfaringer og spørgsmål. Gennem
historier, leg, musik og kreative aktiviteter som drama, dukketeater og teater,
tilpasses undervisningen børnenes alder og lægger op til spørgsmål og undren.
Kirkerummet besøges også ofte, da det i særlig grad åbner for nysgerrige
spørgsmål. Vi holder derfor – så vidt det er muligt – en lille minigudstjeneste
hver gang. Minikonfirmanderne vil desuden medvirke ved gudstjenesten et par
gange i forløbet.
Værd at vide
Du bør også vide:
- at undervisningen er frivillig og ikke nødvendig for at blive konfirmeret
- og at alle børn i aldersgruppen kan deltage, hvad enten de er døbt eller ej.
- og at børnene ved vore kirker altid tilbydes lidt at spise, da undervisningen
foregår i fritiden efter skoletid.
Der udbydes minikonfirmandundervisning i Gyrstinge dette efterår.
I foråret 2016 udbydes minikonfirmandundervisningen i Bringstrup.
I dette efterår vil der være minikonfirmandundervisning i Gyrstinge kirke og
præstegård: 9. september, 16. september, 23. september, 30. september, 7.
oktober, 21. oktober, 28. oktober, 4. november, 11. november, 18. november,
25. november
Alle gange kl. ca. 15.00.
Desuden deltager minikonfirmanderne i gudstjenesterne i Gyrstinge: søndag d.
27. september kl. 10.30 – og søndag d. 29. november kl. 15.00.
Tilmelding senest d. 4. september til sognepræst Lisbeth Lundbech, tlf. 57 61
30 10 – llu@km.dk eller minikonfirmandlærer Gitte Stolberg, tlf. 61 11 83 60
– gitte.stolberg@gmail.com
Lisbeth Lundbech
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Høsten og dens gudstjenester
Jeg forbinder høst med tak, men også med en slags sødmefyldt vemod. En
sommer er gået på hæld, duftene bliver skarpe og et sted i horisonten anes en
ny årstid. Disse ord af Lars Busk Sørensen giver derfor god mening
„Gud lukker årets gyldne ring
og sindet samler sig omkring
de lyse nætters gave“
(DDS 731 v. 2)
Hvor er det dog smukt udtrykt!
Fra gammel tid har vi som en helt naturlig ting holdt høstgudstjenester i landets
kirker med en tak til Livets Gud, som ikke blot har skabt dig og mig, men også
skænker os livet med de muligheder, vi hver især har. Vi har ikke nødvendigvis
de samme muligheder, men for hver især af os byder livet på muligheder, som vi
med god grund kan takke for. Det er vigtigt at huske dette. Det giver mening og
livsfylde.
Til høstgudstjenesterne gør vi os ekstra umage for at pynte kirkerne smukt op
med bl.a. aks, blomster, æbler.
Der vil være høstgudstjeneste
Søndag d. 13. september kl. 10.30 i Bringstrup kirke
(med efterfølgende menighedsmøde i Huset, Bringstrupvej 45)
Søndag d. 20. september kl. 10.30 i Sigersted kirke
Søndag d. 27. september kl. 10. 30 i Gyrstinge kirke.
(gudstjenesten i Gyrstinge tilrettelægges som en familiegudstjeneste.
Menighedsmøde i Gyrstinge Præstegård bagefter)
Lisbeth Lundbech
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Sommerkoncert og aftensang i Gyrstinge
Torsdag d. 20. august kl. 19.00
Med organist Lis Jensen og sanger Pia Schnack
Vi indbyder alle sognets beboere til sommerkoncert begyndende i Gyrstinge
Kirke kl. 19 med en afdeling med klassisk repertoire og et par fællessalmer.
Herefter forsætter vi i Gyrstinge Præstegård med Carl Nielsen sommersange
og fællessange. Her er Menighedsrådet vært ved et lille traktement.
Lis og Pia er to kendte lokale aktører.
Lis Jensen har været ansat i sognet 10 år som organist, men har fra i sommer
valgt nye udfordringer i Fensmark. Lis kender vi som en dygtig pianist og vi har
nydt hendes orgelspil i kirken.
Pia Schnack er en erfaren opera- og musicalsanger og har tidligere gæstet sognet
med aftensang i kirken, og har tillige også familierødder her.
Gyrstinge Menighedsråd er glade for at Lis og Pia har fundet tid til at dele
deres sang og musik med os, og håber rigtig mange har lyst til at komme og
høre dem.
Gyrstinge Menighedsråd

Rasmus Birkerod
Rasmus Birkerod gæster Gyrstinge tirsdag d. 27. oktober
Sæt x allerede nu i kalenderen, og nærmere detaljer om aftenen følger i næste
Bøgeblad.
Rasmus Birkerod bosiddende i Haslev er TV journalist på TV2 Øst. Han kommer
og fortæller om sit arbejde og bl.a. om det kendte program „Præstens Lektie“,
som er et debatprogram, der sætter fokus på tro og tvivl, etik og livsanskuelse.
En af de ting, der inspirerede Rasmus Birkerod til programmet, er spørgsmålet
om homoseksuelle har ret til at blive viet i Folkekirken? Han vurderer også, at
der er stor interesse for trosstoffet, til trods for halvtomme kirker mange steder
i regionen. Rasmus Birkerod har bl. a. været rejseleder i Israel. Hans interesser
spænder vidt fra religion, tro, spiritualitet, filosofi, Mellemøsten over rødvin til
sport, politik og økonomi.
Mon ikke der venter os en spændende aften?
Vel mødt Lokalrådet og Menighedsrådet
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Halloween i Bringstrup 31. oktober
Musikturnéteatret Elantori med stykket „Sorrig og glæde“
I Bringstrup kirke kl. 17.00
I stykket Sorrig og glæde har et nyt og anderledes kirketeater taget form.
Musikturnéteatret Elantori har skabt en levende og lærerig teaterforestilling
for børn og deres voksne. Den skal vi se i Bringstrup kirke d. 31. oktober kl.
17.00. Teatrets to kunstnere, skuespilleren Anne Marie Pock-Steen og
organisten Else-Marie Kristoffersen, har udfordret hinanden med opgaven:
fortæl om kunsten og skønheden i kirkerummet. Det er blevet til en veritabel
turbo-guide igennem kirkerummet; en fortælling om rummets funktioner, om
livet i kirken, om kunstens værdi og musikkens kraft.
Orlakarla er på arbejde. Hun gør rent og passer kirken. Hun kender hver en
krog og er i egen selvforståelse fuldstændig uundværlig! Hun bliver derfor den
ligefremme og morsomme guide igennem forestillingen. Musikisser er organist.
Hun er også på arbejde. Sammen præsenterer det umage par i en ordsprudlende
fabulering deres publikum for en række spændende elementer, tankevækkende
detaljer og ikke mindst orglets formåen i deres kirke. Det byder på morskab,
men sandelig også på en masse lærdom! Netop fordi fortællingen er spændt op
mellem komik og „hardcore“ kirkehistorie, går både voksne og børn fra
forestillingen godt underholdt samtidig med, at de har fået noget med hjem at
tale videre om. Forestillingen har vist sig velegnet til et blandet børne/voksen
publikum. Musikteatret indgår i en større lokal sammenhæng, som også involverer
skolen, forsamlingshuset og måske også rollespilsgruppen. Madbixen sørger
for fortæring.
Der er gratis adgang til musikteaterforestillingen i kirken kl. 17.00.

Goddag og farvel
Jeg hedder Sara og jeg havde fornøjelsen af at være vikar for Lisbeth henover
sommeren. Jeg bor sammen med min mand Thomas som er præst i Næstved
og sammen har vi to søde døtre. Jeg er vikar i Roskilde Stift og det har ført mig
til mange forskellige kirker. Jeg synes dog altid, at det er noget særligt at være
præst i vores smukke gamle landsbykirker, ikke mindst om sommeren når
bonderoserne og løvefødderne står i fuldt flor på kirkegården og vi synger „Det
dufter lysegrønt af græs“ om søndagen.
De bedste hilsner Sara Horneman-Thielcke.
Bøgebladet august 2015
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted
August
16. august – 11.s.e.trin.:
23. august – 12.s.e.trin.:
30. august – 13.s.e.trin.:

Bringstrup 09.00 (Mette Marbæk Johansen)
Gyrstinge 09.00 (Conni Gosmer Schmidt)
Sigersted 09.00 (Conni Gosmer Schmidt)

September
06. september – 14.s.e.trin.: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
13. september – 15.s.e.trin.: Bringstrup 10.30 (høst)(menighedsmøde
med servering i Huset bagefter)
20. september – 16.s.e.trin.: Sigersted 10.30 (høst)
27. september – 17.s.e.trin.: Vetterslev 9 - Gyrstinge 10.30 (høst)
(Minikonf. medvirker ved guds. i Gyrstinge)
Menighedsmøde med spisning efter guds. i Gy.
Oktober
04. oktober – 18.s.e.trin.:
11. oktober – 19. s.e.trin.:
18. oktober – 20.s.e.trin.:
25. oktober – 21.s.e.trin.:

Bringstrup 9 (Mette Marbæk Johansen)
Sigersted 9 (Conni Gosmer Schmidt)
Allindemagle 9 – Gyrstinge 10.30
Vetterslev 9 – Bringstrup 10.30

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

Kirkelig vejviser
Sognepræst Lisbeth Lundbech
Egerupvej 11, 4100 Ringsted
tlf. 57 61 30 10
llm@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. 61 11 83 60
Træffes bedst tirsdag og onsdag
aften.

GIF skriver
Nu er indendørs sæsonen lige på trapperne efter sommerferien. Vi starter
sæsonen med at holde 24 timers åbent hus i Landsbyhuset fra lørdag den 29.
august kl. 10 til søndag kl. 10. Du kan komme og være med på de forskellige
hold vi har i løbet af dagen – enten for at se hvad holdet går ud på eller for at få
trænet lidt inden sæsonen går i gang. I løbet af dagen vil der være hold for
badminton, gymnastik, fodbold og volleyball. Programmet for dagen kommer
på gyrstingeif.dk, Facebook og opslag hos Købmanden, skolen og
børnehaverne.
Badminton: Badminton har som noget nyt i år også familiebadminton på
programmet. På de hold kan forældre og børn spille sammen med hinanden. Vi
fortsætter med ungdomshold og voksenhold som i sidste sæson.
Gymnastik: Vi har hold lige fra far-mor-barn holdet til senior holdet. Zumba
holdet har desværre ikke kunnet fortsætte. Vi mangler at få enkelte trænere på
plads, men regner med at have løst det inden sæsonstarten.
Fodbold: Fodbolden fortsætter ude indtil efterårsferien. Vi kan nu tilbyde hold
fra 3 år og opefter.
U10 holdet spiller hjemmestævne lørdag den 5. september og voksenholdet
har flere hjemmekampe i løbet af efteråret. Vi annoncerer spilletiderne på
gyrstingeif.dk, for holdene kan godt tænke sig mange tilskuere.
Ønsker du at spille fodbold, men kan ikke finde et hold for din aldersgruppe, så
skriv til fodbold@gyrstingeif.dk. Så ser vi om vi ikke kan finde en løsning.

Volleyball: Vi kunne desværre ikke få nok til at kunne starte et voksenhold i
sidste sæson. I år prøver vi igen – denne gang sammen med Alsted Fjenneslev
Gymnastik og Idrætsforening og Ringsted Volley. Hvordan samarbejdet kommer
til at foregå og hvornår holdet kommer til at spille, melder vi ud hurtigst muligt.
Bøgebladet august 2015
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GIF skriver - fortsat
Tilmelding til holdene foregår på gyrstingeif.dk, hvor du også kan læse mere om
holdene. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til
formand@gyrstingeif.dk eller ringe på 4264 9722.
Vi er også ved at forberede GIF’s loppemarked i Landsbyhuset. Det bliver
lørdag den 19. september fra kl. 10-15 og salgsborde kan købes gyrstingeif.dk.
Du har chancen for både at få ryddet ud på loftet og gjort et godt køb.
Med venlig hilsen
Jens Hynne Petersen, formand for GIF
*****
Seniormotion
Efter en forhåbentligt nogenlunde god sommer,
er vi klar til at starte vinterens seniormotion.
Onsdag formiddag kl. 10-11 i Landsbyhusets festsal.
Jeg glæder mig til, at „nye“ som „gamle“ deltager.
Som vil komme og få „rørt“ sig.
Styrke kroppen og balancen.
Det er meget vigtig, jo ældre vi bliver.
Jo flere vi er, jo sjovere !!
På gensyn!!
Bemærk....... start... 16. september
Hilsen Inga Larsen
Ps. Er der interesse for at lave et hold
kun stolegymnastik for M / K?
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Hent pakkeposten – køb yndlings-osten
Købmanden kan meget

Kilden til fitness skriver
Efter en lang sommerpause er det nu tid, at komme ned i dit lokale
fitness center og træne.
Vi tilbyder:
Opstart d. 31/8 - Mandage kl. 9-11 Seniortræning med Henning
Opstart d. 31/8 - Mandage kl. 19-20 Cirkeltræning 16+ med Kim og
Flemming
Opstart d. 2/9 - Onsdage kl. 9-11 Seniortræning: spinning/indendørs cykling
med Henning
Opstart d. 9/9 - Onsdage kl. 18-19 Spinning med Martin (Husk tilmelding)
Opstart d. 3/9 - Torsdage kl. 17-18 Teenfitness med Birgitte & Lone (Julie)
Opstart d. 3/9 - Torsdage kl. 18-19 Cirkeltræning 16+ med Lone
Opstart d. 4/9 - Fredage kl. 9-11 Seniortræning med Henning
Opstart d. 12/9 - Lørdage 9-10 Spinning/indoor cycling med Martin
Desuden:
- Drengehørm med Anders og Simon - Afholdes d. 26/9 kl. 14-16
Det vil optimere din træning, styrke din muskelopbygning,
Og være effektiv træning for din krop! Aldersgruppe er 16+
- Sjov Fredag - Afholdes d. 23/9 kl. 17-19.30
Træning, sjov, hygge og spisning.
Pris: 50 kr. for mad/drikke, både for medlemmer og ikke-medlemmer.
Tilmelding senest d. 15/9 til Teenfitnessholdet. Aldersgruppe 10-15 år

Bøgebladet august 2015

21

Kilden til fitness skriver - fortsat
Wellness weekend for kvinder
• 7/11-8/11
• Pris 700 kr. - excl. drikkelse og kørsel
Tilmelding efter først til mølle-princippet. Tilmelding via vores hjemmeside og
senest tilmelding 4/9 med betaling.
Penge refunderes kun, hvis turen bliver aflyst, ikke pga. sygdom/afbud.
I løbet af eftermiddagen er der muglighed for træning i fitnesscenter, bade i
indendørs pool, løbe-/gå-tur ved stranden samt hyggelig middag ca. kl. 18.30.
Efter middagen er der fælles hygge og sjov!

Dagens og weekendens program
Vi mødes i Landsbyhuset til træning/ yoga kl. 10.
Ankomst til Bautahøj hotel og kursus center kl. 14
Bautahøj 39, 3630 Jægerspris
Tlf. 47 53 00 07
Hjemkomst søndag senest 12.30
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Butikken giver liv i hverdagen
Tal med din købmand i dag

Busgruppen skriver
I august er der køreplanskift og en del buslinjer får ny køreplan. Her lidt info om
vores lokale linjer.
Der er ingen ændringer på Bus 406 Gyrstinge-Ringsted og Bus 415 RingstedBenløse.
Fra 10. august er Bus 465 Allindelille-Gyrstinge som noget nyt forlænget, så
den også kører til Byskovskolen. Desværre passer morgenbussen ikke med
mødetid på Byskovskolen, da hverken Kildeskolen, som bussen primært
betjener, eller Byskovskolen, har kunnet ændre deres ringetider. Forlængelsen
af buslinjen om morgenen er derfor ikke meget bevendt for elever til
Byskovskolen, men tilgodeser fuldt ud elever til Kildeskolen som den plejer.
Yderligere får bus 465 fire eftermiddagsafgange fra Byskovskolen og direkte til
Gyrstinge.
Beklageligvis kører 465 ikke over Ørlev Under Skoven og Ørslevvester, på
trods af, at vi gentagne gange har pointeret, at en stor del af eleverne bor i
Ørslevvester og omegn. Forhåbentlig vil ændringerne alligevel opleves som en
forbedring af transportmulighederne mellem Gyrstinge og Benløse.
Se køreplanerne på http://www.moviatrafik.dk/dinrejse
Vores bestræbelser på at få en direkte bus mellem Gyrstinge/Ørslevvester og
Byskovskolen i Benløse er derfor kun delvist i mål til skolestart i år. Bussen
mellem Gyrstinge/Ørslevvester og Byskovskolen er forhåbentlig en realitet fra
august 2016. Den er med i budgetforslaget, hvilket er et skridt nærmere målet.
Som en sidste ting kan vi fortælle, at vi arbejder på at få et busskur sat op ved
gadekæret i Ørslevvester og et ved Kildeskolen.
Steen Mortensen og Brunella Vejbæk, Busgruppen Gyrstinge
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Kildeskolens børnehave skriver
Kære forældre og børn i Gyrstinge og omegn.
I Kildeskolens børnehave har vi en dejlig gammel have, med mulighed for mange
aktiviteter og lege året rundt. Og det er ganske naturligt, at mange gæster lægger vejen forbi og låner den, også i weekenderne. Det må I også gerne, men vi
vil gerne bede jer om at huske, at den til daglig er legeplads for en masse
børnehavebørn. Vi har få men enkle regler for brug af legepladsen, som vi også
gerne vil bede vores gæster om at overholde:
- Det er ikke tilladt at kravle/klatre over hegn og låger, da især trådhegnene
med tiden bliver ødelagt, og vi dermed ikke kan vide os sikre på, at alle børn
bliver hvor de skal.
- Vi har nogle dejlige gamle æbletræer, som man gerne må klatre i, blot man
ikke knækker grene eller plukker umodne æbler, som vi lige nu går og glæder
os til bliver modne. Undlad venligst at kaste med nedfaldne æbler. Ligeledes
har vi bærbuske, som lige nu løbende har modne bær, og dem vil vi altså gerne
selv have lov til at spise. Pluk ikke de umodne.
- Spiser eller drikker I noget på legepladsen, så ta’ jeres affald med jer - der
står faktisk en affaldscontainer lige udenfor hegnet. Medbring ikke flasker!
- Vær venlig ikke at medtage hunde, da ikke alle husker at samle op efter dem!
- Skal I på toilet, så gå hjem og brug jeres eget - hver en centimeter kan og
bliver brugt i leg til hverdag, og det er før sket, vi har fundet afføring i haven.
Ad!
- Vi vil desuden bede om, at I kun klatrer, hvor det er beregnet til det - dvs.
ikke under halvtaget eller på taget af vores legehus.
Tal gerne med jeres børn om disse regler, eller gå med dem på legepladsen og
hjælp dem med at huske reglerne - så skal vi ikke bruge en masse tid på at
samle slikpapir m.m. op og ærgre os over ødelagte ting - til gavn og glæde for
alle, og ikke mindst de børnehavebørn, der bruger haven til hverdag.
På forhånd tak.
børn og personale
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Landsbyhuset skriver
Tour de Gyrstinge - for begyndere.
Sponsorcykelløbet har i år 10-års jubilæum, i sin nuværende form.
Løbet køres på en rundstrækning i Gyrstinge på knap 2 km., varigheden af løbet
er 60 minutter. Ruten er med start på Bygaden og videre af Bondebjergvej og
Gystingevej tilbage til Bygaden.

Børneløbene afholdes på Bygaden, hvor der vil være afspærret.
Formål:
Det oprindelige formål med løbet var at skaffe penge til det nye Landsbyhus i
Gyrstinge (tidligere kaldet „Kildehallen“).
Nu står huset der, og det fylder faktisk 5 år her i september!
Landsbyhuset er lokalområdets multihus og indeholder mulighed for at dyrke
forskellige idrætsaktiviteter samt at afholde forskellige kulturelle arrangementer
- med evt. overnatning! Herudover benyttes Lansbyhuset af Kildeskolen.
Da Landsbyhuset er en lokal fond, der udelukkende drives af frivillige kræfter,
er det fortsat nødvendigt at samle penge ind til huset, som bliver brugt på løbende
forbedringer og nye tiltag, både ude og inde.
I år og sidste år har bestyrelsen dog valgt, at overskuddet af løbet skulle tilfalde
„Gyrstinge i bevægelse“/Multibanen, som er blevet til på samme frivillige basis
som Landsbyhuset, og som ligeledes vil tilføre vores samfund yderligere værdig.
Deltagelse / Tilmelding:
Det er meningen, at hver cykelrytter selv skaffer en eller helst flere sponsorer,
som giver et økonomisk bidrag pr. kørt kilometer. En sponsor kan både være
en virksomhed eller en privat bidragsyder.
Tilmelding sker ved at aflevere udfyldt sponsoraftale, enten hos Købmanden
eller til arrangør Martin Niemann. Senest 3. september 2015.
Efter løbet vil Landsbyhuset udsende opkrævning til alle sponsorer for indbetaling
af beløb i henhold til sponsoraftale. Hver påbegyndte omgang tæller for 2 km.
Inviter gerne venner og familie til at deltage, da alle bidrag - store som små - er
velkomne. Der er medalje til alle deltagende børn.
På gensyn den 5. september!
Bøgebladet august 2015
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Peberdalsgård skriver
Så bliver der igen lejlighed til at besøge bisonokserne på Peberdalsgaard. Der
bliver holdt ÅBENT HUS på gården LØRDAG og SØNDAG den 29.-30.
august, begge dage fra kl. 10 –16.
I lighed med de foregående arrangementer bliver der kørt ture i folden, og i
ventetiden kan man fornøje sig med aktiviteter som bueskydning, lassokast,
hesteskokast og flere andre ting. Der kan købes grillpølser og bisonburgere,
kaffe og kage m.m., og der vil være et pænt udvalg af kødvarer, både frost- og
køl til at tage med hjem.
Mvh Gert og Inge-lise

Borgerne skriver
Gå en dejlig tur i Gyrstinge-Ørslevvesters flotte natur - og ta’ dog gerne
lidt med retur.

Vær alle med til at samle op efter dem, der smider affald fra sig ude i vores
smukke grøftekanter - hold da op, hvor der tit især ligger øldåser og cigaretpakker
- men også meget andet affald...
Og til dem der smider affald derude - så la’ da vær’! For på den måde vil vi jo
få Danmarks reneste landsby!
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Hvor højt kan vi få omsætningen op?
Vis din opbakning til købmanden

Nu har butikken - igen - alt til hverdagen.
Du kan bestille dine varer - og få dem pakket, klar til afhentning.
Evt. udbringning: Ring til Bjarne Møbius, tlf. 57 84 52 50.

KØD fra Bisonfarmen, Hjortefarmen og Krogagergård
GRØNT fra Bakkegården
OST fra Osted Ost
ØL fra Det lille Bryggeri
BRØD lige fra ovnen

OBS! NU OGSÅ

ØKOLOGISK IS
fra Skee Is

Købmanden i Gyrstinge
Mandag ± fredag kl. 8-18
lørdag kl. 8-14
søndag kl. 8-12
Tlf. 57 67 51 61, e-mail: kobmanden@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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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
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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 august 2015
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August

Kalender
Bøgebladet udkommer
Ansøgningsfrist til Helhedsplan-puljen
Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
Bogbussen, Købmanden, kl. 15.30-16.00, hver tirsdag
Sommerkoncert, Gyrstinge kirke, kl.19.00
24-timers sportsarrangement, arr. GIF, Landsbyhuset, kl. 10.00
Åbent hus, arr. Peberdalsgård Bison, kl. 10.00-16.00
Holdsæson starter, arr. Kilden til fitness, Landsbyhuset

01.
02.
04.
20.
29.-30.
31.
September
05.

09.
10.
12.
15.
16.
17.
19.
23.
27.
26.
29.

Reception for ny butiksbestyrer, Købmanden, kl. 10.00
Indvielse af Multibanen i Gyrstinge, arr. „Gyrstinge i bevægelse“
Tour de Gyrstinge, arr. Landsbyhuset, kl. 13.30
Minikonfirmandundervisning starter, Gyrstinge præstegård
Strikkeklubben starter sæson, præstegården, kl. 14-17, hveranden torsdag
Skole-/byfest med kunstprojekt
Markedsdag hos Købmanden
Tirs.klub.: Sensommerfest på Gyrstinge skovkro, kl. 14
Seniormotion starter, arr. GIF, Landsbyhuset, kl. 10.00-11.00
Eks.ord.generalforsamling for Købmanden, Landsbyhuset, kl. 19.30
Loppemarked, Landsbyhuset, arr. GIF, kl. 10.00-15.00
„Sjov fredag“, arr. Kilden til fitness, kl. 17.00-19.30
Menighedsmøde, Gyrstinge præstegård, efter gudstjenesten
„Drengehørm“, arr. Kilden til fitness, Landsbyhuset, kl. 14.00-16.00
Tirs.klub.: Udflugt til Sorø museum

Oktober
Bøgebladet udkommer
Tirs.klub.: „Tolderen og hans hund“ med Peter Rubjerg, kl. 14
Efterårsferie, Kildeskolen
Tirs.klub.: Kortspil
Tirs.klub.: „Oplevelser og billeder fra Papau New Guinea“ med Karen
Giersing, kl. 14
Tirs.klub.: Kortspil
Foredrag med Rasmus Birkerod

06.
12.-16.
13.
20.
27.

November
07.-08.
Wellnessweekend for kvinder, arr. Kilden til fitness, kl. 10.00
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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