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Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd

Formand: Bjarne Krog, Ørnekildevej 22, Fjen. (red.) 57 80 94 57
Næstformand: Jess Friis, Gyrstinge Bygade 5-7 24 63 59 35
Sekretær: Birgitte Niemann, Bakkegårdsvej 1, Fjen. (red.) 57 80 80 58
Kasserer: Arne Aagesen, Harpeager 7, Fjen. 35 85 77 79

Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, 23 64 31 13
Steen Mortensen, Gyrstingevej 41 31 95 06 93
Bodil Krag-Andersen, Gyrstinge Bygade 55 57 84 53 80
Mette Eck, Blødebjergvej 2 61 68 91 84
Elisabeth Skogstad, Gyrstinge Præstemark 33 25 12 25 32
Grethe Madsen, Gyrstinge Skovhuse 31 26 19 50 25

Gyrstinge/Ørslevvester Menighedsråd
Formand: Else Hansen, Gyrstinge Præstemark 41, 57 84 52 12
Næstformand: Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen. (red.) 57 80 93 25
Kasserer: Kirsten Forsingdal, Ørnekildevej 22, Fjen. 57 80 94 57

Jan Karsberg, Høtoften 13 57 85 65 60
Anne Dorte Holm Hansen, Ørslevvestervej 58 57 80 10 76

Sognepræst Lisbeth Lundbech, Bringstrup Præstegård 57 61 30 10

Provst Lars Poulsen, Kirkevænget 2c, Sorø 57 83 05 34
Andet:
Graver: Kirsten Kristensen 22 43 64 62
Kirkeværge: Kurt Jensen 57 80 93 25

Bøgebladet udgives af Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd og Menighedsrådet
for Gyrstinge Sogn. Bladet omdeles gratis til samtlige husstande i Gyrstinge
og Ørslevvester.
Ansvarshavende redaktør: Bjarne Krog
Redaktion: Lokalrådet og Menighedsrådet (red.)
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere eller afvise indlæg.
Lay-out: Birgitte Niemann
Tryk: Lemann grafisk, Stenlille
Annoncer: Henvendelse til Arne Aagesen, 35 85 77 79
Oplag: 410. Se tidligere numre på www.gyrstinge.dk
Ved manglende levering - kontakt redaktionen (red.).
Næste blad udkommer feb. 2016 - deadline 24. jan.
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Lokalrådet skriver

Når dette læses står vores fælles juletræ flot og lyser op og hygger i de mørke
timer. Placeringen er rykket noget tættere på selve skolen,  for at give plads til
multibanen. Stiftelsen Sorø Akademi har igen i år sponseret selve træet, som vi
har fældet sammen med 2. og 3. kl. fra Kildeskolen.

Der har været tegnet og regnet for at gøre projektet, Gyrstinge Torv til virkelighed.
Formålet er at give området foran købmanden et løft og gøre det til et attraktivt
samlingssted, samtidig med at trafiksikkerheden øges ved at flytte
kundeparkering så man ikke skal bakke ud på Bygaden. Der er nu fra
kommunens helhedsplanpuljen givet forhåndstilsagn til en del af projektet, såfremt
der kan findes medfinansiering fra fonde el. lign. Gadekærsprojektet i
Ørslevvester skrider godt frem og for tiden er det de formelle tilladelser fra
kommunen der arbejdes med.

Næste madbiks/fællesspisning bliver fredag d. 26. februar i Landsbyhuset. Der
vil denne gang blive vist Disney-sjov i mødelokalet for børnene. Vi er meget
lydhøre overfor gode ideer der gør arrangementet attraktivt også for
børnefamilier.
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 Lokalrådet skriver - fortsat

 Forsidefoto

OOOOOp med humøret – og omsætningen
PPPPPut lidt ekstra i kurven hos købmanden

Sadelmagerens hus i Ørslevvester, nuværende Egerupvej 137. Fotoet er for-
mentlig fra 1930erne.

Arbejdet med planlægning af benyttelse og beskyttelse af Gyrstinge Sø og
Haraldsted Sø er nu bogstavelig talt lagt i hænderne på kommunens
administration,  idet de 22 høringssvar nu skal gennemgås og relevante dele
deraf indarbejdes i den endelige helhedsplan. Ikke nogen let opgave da
interesserne stritter i alle retninger.

Trafikken gennem Ørslevvester foregår af og til vel hurtigt. Tiltag til at bedre
forholdene lider dog meget af stor udskiftning i kommunens administration. Bedst
som der er opnået forståelse for behovet og en god snak om løsningsmuligheder
er medarbejderen væk og der skal startes helt forfra. Lokalrådet har bl.a.
foreslået en enkel og relativ billig løsning som den i Gyrstinge med rød belægning
og afstribning i siderne.

Husk alle Lokalrådsmøder er åbne for alle fra lokalområdet der har interesse i
og gode ideer til at gøre området til et endnu bedre sted at bo og leve.

Vh. Bjarne Krog, Lokalrådet.
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Skotsk whisky aften
 Så gør vi det igen, for 12. gang.

   
Lokalrådet i Gyrstinge/Ørslevvester indbyder til en whiskysmagning,
fredag d. 29. januar 2016 kl. 19.30 i Gyrstinge Landsbyhus.

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

har en chance for at planlægge datoen. 
Tilmeldingerne bliver behandlet efter „først til mølle“ princippet. Der er

plads til max. 60 personer.

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

prisen fastholdt på 250 kr. for deltagelsen i arrangementet, indeholdende 8
whiskys, et let traktement og en øl/vand..

Der vil blive præsenteret et udvalg af de forskellige whiskys, som Skotland
er så kendt for, lige fra Whisky lavet på det blideste kildevand og lette bygmalt
til de tunge Whiskys lavet på „mosevand“ og bygmalt røget over mosetørv.
Som traditionen byder, så er der også en „udenlandsk“ single malt.
Kort sagt er der mulighed for at prøve et udsnit af de mange forskellige
skotske varianter og samtidig få lidt af vide om whiskyfremstilling.
Kenn står for præsentationen af whiskyen.
Er du interesseret, så kontakt Kenn på telefon 57845639/eller mail
kenn@vium.org, gerne hurtigt, da der er begrænset deltager antal.
For en god ordens skyld, så er der rygeforbud til dette arrangement, der er
selvfølgelig mulighed for at gå udendørs, når/hvis trangen opstår, når de røgede
whiskys er i glasset.

Vel mødt
på Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvesters vegne

Kenn.
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HHHHHvor er det godt, vi har en butik
VVVVVis flaget og støt købmanden

Gyrstinge i bevægelse skriver
Sidst vi skrev i Bøgebladet var i august måned. Her handlede det primært om
indvielse af multibanen den 5. september, og hvem der havde givet sponsorater,
så vi kunne gennemføre fase 1. i vores projekt.
Indvielsen gik rigtig godt til trods for, at vejret ikke helt var med os. Der kom
heldigvis mange til Tour de Gyrstinge og indvielsen af multibanen.
TUSIND TAK FOR DELTAGELSEN! Det betød så meget for os, at folk
kom og bakkede op om dette lokale projekt.
Til indvielsen blev der holdt to taler, lavet underholdende free style og danse
opvisning. Der blev også solgt mad og drikke til indvielsen. Folk var sultne og
der blev solgt 120 bisonburgere og 100 pølser med brød , så der var godt gang
i grillen i skolegården, hvor kokken Morten + Jeanette og Dorthe styrede
„køkkenet“ med hjælp fra Thomas, Jannie og Hanne i baren. Tak for hjælpen til
alle, også med opsætning af borde i gymnastiksalen og pasning af boder under
Tour de Gyrstinge.

FASE 1 nærmer sig sin afslutning.
Multibanen står færdig, og det sidste sand er fyldt på kunstgræsbanen for i år.
Vi har fået sat et lille tårn op ved banen, som skal bruges til ordensregler og
sponsorskilte.  Der hænger allerede ordensregler på banen ind mod skolegården,
men den kan være svær at få øje på.
Vi ser og hører heldigvis, at multibanen bliver brugt flittigt - især af skolebørnene
i skoletiden og de unge mennesker fra lokalområdet, som aftaler at mødes på
banen via Facebook, hvad enten det er hverdag, weekend, mens det er lyst
eller efter mørkets frembrud, DET ER BARE FANTASTISK! Der spilles mest
fodbold på banen, men de små mål kan også bruges til hockey, hvis nogen
skulle få lyst til det.
Vi håber, at alle forsat vil passe godt på multibanen, så vi kan have glæde af
banen i mange år.
Vi har fået sponseret en lille julegave!
Vi har fået godkendt vores ansøgning om en trampolin i Nordea Fonden. Af
sikkerhedsmæssige årsager må man ikke sætte havetrampoliner op på offentlige
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områder, så vi har fået sponsoreret en lille og god trampolin, som bliver gravet
ned lige ved siden af minibanen ved multibanen. DEN KOSTER 32.000 KR.
så vi håber den holder i mange, mange år. Planen er, at den bliver sat op først i
december af vores leverandør UNO. Rigtig god fornøjelse med den.
Vi har også fået doneret overskuddet på 16.000 kr. fra Tour de Gyrstinge af
Landsbyhuset. Denne donation er brugt til at betale det sidste af minibanen
med.

FASE 2+3 bliver slået sammen i projektet.
Vi er så småt begyndt på fase 2+3 i projektet, som er udendørs fitness + crossfit
ude foran Landsbyhuset. Vi har bl.a. haft et møde med Kilden til fitness og
vores leverandør UNO. Plantegningen er endnu ikke helt færdig, men når det
er tilfældet, vil der blive afholdt et møde for de lokale samarbejdspartnere.
Med hensyn til økonomien starter vi med 0 kr. på kontoen. De kommende 2
faser forventes at koste 700.000 kr.
Vi starter med fondsansøgningerne, så snart projektbeskrivelsen for fase 2+3
er endeligt færdigt, det forventer vi den er i løbet af december.
Fra d. 24. nov. starter vi med at sælge juleskrab, til fordel for projektet.
Juleskrab kan købes hos købmanden i Gyrstinge til 20 kr. Vi håber, at
rigtig mange vil købe 1 eller flere skrab, og dermed også støtte det
lokale projekt i Gyrstinge, som er planlagt til at komme hele
lokalsamfundet til gavn og glæde og ramme så bred en brugergruppe
som muligt.
Glædelig jul og godt nytår til alle- med ønsket om en masse gode
sponsorater til “Gyrstinge i bevægelse“  i 2016.

Jeanette og Hanne

Har man spørgsmål til projektet „Gyrstinge i bevægelse“ kan man altid kontakte
os på mail: gyrstingeib@gmail.com.

 Gyrstinge i bevægelse skriver
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 Bestyrelsen for Købmanden skriver

HHHHHvor mødes mennesker i en landsby?
FFFFFå en god nabosnak hos købmanden

Fredag den 13. november holdt Købmanden vinsmagning. 52 personer havde
meldt sig til, og de fik en fantastisk hyggelig og lærerig aften. Der blev serveret
tre retter; røget ørred med aspargessovs og rucola, flæskesteg med kartofler
og rødkål og til sidst risalamande. Til disse retter blev der smagt på to hvidvine,
fem rødvine og en portvin. Kenn sørgede for på mesterlig vis at fortælle anekdoter
og fakta om vinene. Køkkenet blev styret af Inga med hjælp fra Klaus, Dorte
og Rie. Deltagerne var meget gode til at hjælpe til undervejs. Vi må sige, uden
den hjælp fra frivillige vil et sådant arrangement ikke kunne lade sig gøre. Det er
også med til at holde prisen nede, så mange har mulighed for at deltage.

Så nærmer den søde juletid sig, og som den opmærksomme kunde har
bemærket, er der kommet juleprodukter i butikken. Vi håber at rigtig mange vil
handle i butikken, så vi kan øge omsætningen, og dermed muligheden for at
udvide vores varesortiment.

Der sker en masse i julemåneden. Børnene kan komme og hænge en sok op
med deres navn på, så vil der hver søndag være en overraskelse i den. De kan
også tegne en juletegning, som bliver hængt op i butikken. Der vil så hver dag
blive udtrukket en tegning, der udløser en gevinst til tegneren. Husk at skrive
navn og alder på tegningen. Der vil også være besøg af nogle nisser, der har
gemt sig i butikken. De voksne kunder kan hver dag gætte på, hvor mange, der
er. Man kan gætte en gang hver dag og lægge sit gæt i en kasse, som tømmes
 hver dag. Den 24. vil der blive trukket lod om en gevinst blandt de rigtige svar.
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 Bestyrelsen for Købmanden skriver

Den fjerde søndag i advent vil der blive serveret gløgg og æbleskiver i butikken.

Husk at du både kan købe din and og flæskesteg i butikken; men af hensyn til
indkøb, vil det være dejligt, hvis du bestiller det i forvejen.

Som den opmærksomme kunde har bemærket, er der sat et om-
sætningsbarometer op i butikken. Vi kan konstatere, at omsætningen er stigende
fra uge 42, det er rigtig dejligt; men det vil være endnu bedre, om vi får den helt
op på vores målsætning. Så handl i butikken i dag, så har vi den også i morgen.

Venlig hilsen bestyrelsen

 Søstrenes julestue skriver

Med sneen dryssende ned fra himlen tog vi hul på dette års sæson i Søstrenes
Julestue på Ruhedal.

Den gamle hestestald er pyntet op, og flotte juletræer og pyntegrønt har
‘‘indtaget‘‘ gårdpladsen.

Vi glæder os til nogle hyggelige weekender frem til jul og håber, du igen har lyst
til at kigge forbi.

Vores åbningstider er uforandret og derfor alle lørdage og søndage fra 10-17.

Med venlig hilsen Søstene i Julestuen
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 Tirsdagsklubben skriver
Tirsdagsklubben er kommet godt i gang med sin 37. sæson.  
Skovkroen dannede igen rammen om sensommerfesten med deltagelse af 46
gæster. Sorø museum var målet for mini-udflugt, hvor vi bla.
så specialudstillingen med danefæ, som var fundet i vores del af
Sjælland. Herefter har det været og er det Gyrstinge præstegård, tirsdage kl.
14-17, der er mødestedet for klubbens aktiviteter, dvs. kortspil vekslende med
foredrag o.a. 

Peter Rugbjerg, tolder emeritus, fortalte om sit arbejdsliv; Karen Giersing tog
os med til Papua New Guinea; Jytte Wittorf gjorde os lidt klogere på gamle
„ting og sager„ og Bendt Hansen holdt foredrag om „Mor Inger“, som arbej-
dede 25 år af sit liv blandt fattige og udstødte på Vesterbro.

De kommende gode tilbud: Den 1. december, hvor Arbejdsgruppen har købt
fine gevinster til bankospil og julefesten den 8. december, hvor der for 75,- pr.
medlem og 175,- for ikke medlemmer bydes på smørrebrød m.m. I år er det
lykkedes at engagere en nisse-taffelmusikant, så der er igen lagt op til en hyg-
gelig eftermiddag.
Tilmelding senest den 2. december til en af nedenstående:  Else, 5784 5212,
Jonna, 5786 6075 og Inga O., 5761 6086.

Det nye år inviterer foreløbig til kortspil, en tur til Vietnam og Status m. banko.  
Arbejdsgruppen har flere gode „tilbud“ at byde på i februar og marts, hvor
sæsonen slutter den 15. marts. Mere herom senere.    

De bedste hilsener og ønske om en glædelig jul og et godt nytår,
Hilde Andersen
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Julekoncert

Gyrstinge kirke 
December 2015 - januar 2016 

Julekoncert i Gyrstinge Kirke
den 13. december klokken 19.30

Julen synges ind i Gyrstinge Kirke sammen med Kongelig Operasanger Peter
Steen Andersen og hans kone Tove Klitø Andersen, akkompagneret  af Thomas
Rischels  på klaver og orgel
Koncerten fyldes af jule-sange fra ind- og udland, krydret med arier og duetter
fra operaverdenen med hints til jul. En varm og lys koncert midt i vintermørke
og juletravlhed. Der er gratis adgang.
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Julen og dens mange gudstjenester

Juledagene er meget gudstjenestetætte. I år vil der være helligdage med
gudstjenester 4 dage i træk. Dette er ganske voldsomt for tyndt befolkede
sogne som vores. Biskoppen har derfor givet tilladelse til, at sognene arbejder
sammen om nogle af gudstjenesterne og henviser til hinanden.
Hos os aflyser vi julesøndag (d. 27. december) og henviser til Haraldsted, hvor
der vil være gudstjeneste kl. 10.30. Kirkebilen kører naturligvis og har du brug
for transport til og fra Haraldsted, så ring mig op på tlf. 57 61 30 10, så jeg kan
bestille bil.
Omvendt henviser Haraldsted til os 2. juledag (d. 26.december), hvor vi glæder
os til at få besøg af menigheden dér.

Lisbeth Lundbech

Nytårskur i Bringstrup kirke 1. januar kl. 15.00

Det er så småt ved at være tid til at tage hul på endnu et nyt kalenderår og
menighedsrådene glæder sig til at ønske godt nytår til alle ved en stemningsfyldt
gudstjeneste i Bringstrup kirke kl. 15.00.

Efter gudstjenesten er Bringstrup menighedsråd vært ved en mindre servering
med et glas champagne i kirken. Der er også god tradition for, at organist og
sanger bidrager med nogle musikalske indslag efter gudstjenesten.
Vi glæder os til at se så mange som muligt 1. januar i Brinstrup kirke. Det er
ikke blot festligt, men styrker også sammenholdet og sammenhængskraften i
vore små sogne.

Lisbeth Lundbech

Høstens indsamlinger

Det er ikke lykkedes os at samle særligt meget ind ved høstens gudstjenester i
år. Ved høstgudstjenesten i Bringstrup indkom der 400 kr. til Projekt Øst og
ved høstgudstjenesten i Gyrstinge 100 kr. til Blå Kors.
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Kyndelmissegudstjeneste

Kyndelmissegudstjeneste 31. januar kl. 16.00 i Sigersted
Lysmesse. En fest for lyset midt i den mørke tid.

Minikonfirmanderne vil medvirke ved en sådan lysgudstjeneste ved
kyndelmissegudstjenesten d. 31. januar kl. 16.00 i Sigersted og vi glæder os til
at se rigtig mange familier med børn.
Gudstjenesten er tilrettelagt som en familiegudstjeneste, men er naturligvis åben
for alle.
Det er altid stemningsfyldt at sidde i et lyshav af levende lys i et kirkerum.
Kyndelmisse falder egentlig 2. februar, men vi tyvstarter altså et par dage før.
Fra gammel tid har man regnet med, at ved kyndelmisse er halvdelen af vinteren
gået.

Det er hvidt herude;
Kyndelmisse slår sin knude
overmåde hvas og hård,
hvidt forneden, hvidt foroven,
pudret tykt står træ i skoven,
som udi min abildgård.

St. St. Blicher
Lisbeth Lundbech

Fastelavnsgudstjeneste 7. februar kl. 14.00 i Gyrstinge

„Fastelavn er mit navn, boller vil jeg…..“
Søndag den 7. februar holder vi familiegudstjeneste i Gyrstinge kl. 14.00, hvor
vi glæder os til at se rigtigt mange udklædte børn og måske også voksne. Efter
gudstjenesten vil der være tøndeslagning og boller, hvor vi glæder os til at se,
hvem der skal være kattekonge og kattedronning i år. Der vil også være en
præmie til de bedst udklædte.
Mød op – ung som gammel -  og vær med til at styrke sammenholdet i vore
sogne.
Fastelavnsarrangementet er blevet til i et samarbejde mellem kirke og lokalråd.

Lisbeth Lundbech
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Menighedsbeslutning vedrørende minikonfirmander

På det fælles menighedsrådsmøde d. 29. september i år besluttede
menighedsrådene, at der fremover kun skal udbydes minikonfirmandundervisning
1 gang årligt, således at vi får et bedre befolkningsunderlag for holdet. Det ene
år skal det være i Bringstrup og det næste i Gyrstinge og så fremdeles.
Samtlige børn i alderen 9-11 inviteres til at deltage i undervisningen, hvad enten
den foregår i Bringstrup eller Gyrstinge. Menighedsrådene vil bekoste en taxa
til at transportere børnene til enten Bringstrup eller Gyrstinge. Dette lykkes i
mange sogne landet over, så vi regner med, at dette vil være en farbar
løsningsmodel også for os.

Lisbeth Lundbech

Gudstjeneste for de mindste

Gudstjeneste for de mindste i Gyrstinge 16. december kl. 10
Ved gudstjenesten i Gyrstinge onsdag d. 16. december kl. 10.00 glæder jeg
mig til at hilse på de allermindste fra Kildeskolens Børnehave samt på
dagplejebørnene. Det plejer at være en festlig gudstjeneste, hvor vi danser om
vores lille juletræ inde i kirken og fortæller julens evangelium til hinanden på en
sød og god måde.
Alle børn i området er naturligvis velkomne. Gudstjenesten er tilrettelagt for de
2-5 årige.

Lisbeth Lundbech

Konfirmandevent i Roskilde

Tirsdag d. 2. februar deltager vore konfirmander sammen med præsten og nogle
forældre i det årlige konfirmandtræf i Roskilde. Ekskursionen finder sted om
aftenen og plejer at være et hit.
Temaet i år er „Hope is the only thing stronger than fear“ d.v.s. temaet er
på godt dansk HÅB.
Vi glæder os til en god oplevelse.

Lisbeth Lundbech
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Minikonfirmander i Bringstrup foråret 2016

Minikonfirmandundervisning starter i Bringstrup i uge 2

Målgruppen er de 9-11 årige, der går i 3. eller 4. klasse. .
Undervisningen er landet over særdeles populær og giver børnene et kendskab
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 Bringstrup dette forår og
undervisningen vil finde sted i HUSET, Bringstrupvej 45 efter skoletid.
Menighedsrådene vil bekoste en taxa til og fra Gyrstinge til børnene fra
Kildeskolen.
I skrivende stund kendes ugedagen og klokkeslettet endnu ikke, men
minikonfirmandundervisningen finder sted efter skoletid.

Minikonfirmanderne vil desuden deltage i gudstjenesterne i Sigersted: søndag
d. 31. januar kl. 16.00 (kyndelmisse) – og søndag d. 10. april kl. 13.00 i
Bringstrup.
Tilmelding senest d.8. januar 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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Midlertidig lukning af Gyrstinge kirke

Gyrstinge kirke skal kalkes indvendigt januar og februar
Kirken lukkes for gudstjenester og kirkelige handlinger i 2 måneder
Gyrstinge kirke skal kalkes indvendigt. Dette er en større sag, som finder sted
med ca. 30 års mellemrum. Det hele skal afdækkes og der skal sættes et særligt
stillads op inde i kirken, hvorefter alle eventuelle skader skal udbedres, væggene
vaskes ned o.s.v., inden den egentlige kalkning finder sted. Provstiudvalget har
da også bevilget et større beløb til projektet.
Gyrstinge kirke lukkes derfor i januar og februar 2016 og alle
gudstjenester henlægges til Gyrstinge Præstegård. Begravelser,
bisættelser, vielser o.s.v. henlægges dog til enten Bringstrup eller
Sigersted kirke.
Jeg glæder mig til at holde gudstjeneste i Præstegården under mere intime former
og jeg føler mig overbevist om at vores dygtige graver nok skal vide at indrette
mødelokalet i præstegården som et smukt gudstjenesterum. Det bliver naturligvis
anderledes, men det kan sagtens gå hen og blive en god oplevelse.

Lisbeth Lundbech

Ny organist

Lene Jelager er tiltrådt som ny organist pr. 1.
september 2015. Hun er 46 år og bor i
København med mand og tre børn. Lene har valgt
at opsige sin faste stilling som farmaceut til fordel
for familien og musikken, da hun både ønsker mere
tid sammen med sin familie og vil dygtiggøre sig
indenfor musikfaget. Lene begyndte i august i år 
på kirkemusikeruddannelsen på Sjællands
Kirkemusikskole i Roskilde.
Varmt velkommen til Lene, som forhåbentligt vil
trives hos os i mange år!

Lisbeth Lundbech
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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

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.

Kirkelig vejviser

Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted

December 2015
06. -  2.s. i advent: Sigersted 9 (Jens Vollmer)
13. -  3.s. i advent: Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30
20. -  4.s. i advent: Vetterslev 9 – Sigersted 10.30
24. -   juleaften: Sigersted 14 – Bringstrup 15.15 – Gyrstinge 16.30
25. -   juledag: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30
26. -   2. juledag: Bringstrup 10.30
27. -   julesøndag: Der henvises til gudstjenesten i Haraldsted 10.30.

(kirkebil rekvireres hos Lisbeth Lundbech)

Januar 2016
01. -  Nytårsdag: Bringstrup 15 (Nytårskur)
03. -  Helligtrekongers søndag: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30
10. -  1. s. e. h. 3 k.: Bringstrup 9 (Conni Gosmer Schmidt)
17. -  Sidste s.e.h.3 k.: Allindemagle 9 – Sigersted 10.30
24. -  Septuagesima: Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30
31. -  Seksagesima: Gyrstinge 10.30 – Sigersted 16 (kyndelmisse – familie)

Februar 2016
07. – Fastelavn: Bringstrup 10.30 – Gyrstinge 14 (familieguds.)

Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er angivet.

OBS! Der tages forbehold for ændringer.
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 Kilden til fitness skriver

BBBBButikken giver liv i hverdagen
TTTTTal med din købmand i dag

Kom ned i dit lokale fitness center og få en gratis prøvetime!!!!!
Vi tilbyer:
Mandage kl 8-10 Seniortræning med Henning
Mandage kl 18-19 Spinning med Martin (Husk tilmelding)
Mandage kl 19-20 Cirkeltræning 16+ med Kim og Flemming
Onsdage kl 8-10 Seniortræning med Henning
Onsdage kl 18-19 Spinning med Martin (Husk tilmelding)
Torsdage kl 17-18 Teenfitness 9-15 år, med Birgitte og Lone.
Bemærk ændret aldersgruppe, det er ikke for sent at blive tilmeldt, bare
mød op til en gratis prøvetime.
Torsdage kl 18-19 Cirkeltræning 16+ med Lone
Fredage kl 8-10 Seniortræning med Henning
Alle hold er i fuld gang, men der er altid plads til flere, kom og prøv!

*****
„Mange kvinder hævder, at de ikke har tid til at træne og spise sundt. Men
den køber jeg ikke. De kan fx droppe en tv-serie eller lade være med at gå
på facebook hver eneste aften.“
                                                    Citat: I form-træner Michell Kristensen

Wellness weekend for kvinder:
Første weekend i nov. deltog 7 friske og aktive kvinder, på Kilden til fitness‘
wellness weekend. Vi havde en fantastisk weekend med mulighed for mange
forskellige motionsformer og alle de fremmødte var fast besluttet på at der skulle
trænes igennem og hygges. Vi
overnattede på hotel Bautahøj,
Jægerspris som var et særdeles
pragtfuldt sted med mad og for-
plejning i top. Vi sluttede weeken-
den af med en lang gåtur i Jægers-
pris skov, hvor vi så Nordeuropas
ældste egetræ. Det var en stor suc-
ces, og helt klart en tradition der
er kommet for at blive, så du får
chancen i 2016.
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  Kilden til fitness skriver - fortsat
Generalforsamling i „Kilden til fitness“

Torsdag den 21. januar 2016 kl. 19-21, i Landsbyhuset.
Bekendtgørelse om generalforsamlingen sker desuden ved opslag i fitness
centeret og hos Købmanden senest 14 dage før afholdelsen. Her vil det fremgå
hvem af de personer, der er på valg der genopstiller.
Se herunder hvem, der er på valg. Indkomne forslag til dagsorden skal være
formand Lone Sanggaard i hænde senest 8 dage før afholdelse.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetæller
4. Beretning ved formand Lone Sanggaard
5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2015
6. Fremlæggelse af budget for 2016
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Følgende er på valg:
Formand Lone Sanggaard, næstformand Søren Langkjær-Larsen, 2 suppleanter
Karin Christensen og Birgitte Niemann. 2 billagskontrollanter.

8. Eventuelt

*****

Vi har fået lavet ny og meget brugervenlig hjemmeside, kig forbi!!!
Ønsker du at se vores faciliteter og få en gratis prøvetime så send en mail til:
kilden@tilfitness.dk

Nytårstræning med Kim, onsdag den 30. december kl. 10-12. Åbent
arrangement for både medlemmer og ikke-medlemmer.

På gensyn i Kilden til fitness, Landsbyhuset
Lone Sanggaard, formand
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 Landsbyhuset skriver

HHHHHent pakkeposten – køb yndlings-osten
KKKKKøbmanden kan meget

Desværre er en hel del af bestyrelsens arbejde ikke til at få øje på i form af
forbedringer af huset. Siden sidst er der brugt meget tid på opfølgning af 5-års
gennemgangen og på retssagen om adgangsvej og ny boldbane. Der er dog
også sket små fremskridt i huset. Blandt andet er belysningen i sal og hal gjort
mere brugervenlig.
- 5-års-gennemgang: Vi arbejder fortsat – sammen med vores advokat  – på
at få udbetalt den garantisum, entreprenøren har stillet til udbedring af mangler
efter 5 år. Senere kommer vi muligvis til at stille erstatningskrav til CEBRA
(arkitekterne), fordi de ikke har levet op til deres ansvar som hovedrådgivere i
byggeperioden. Det største problem er den måde, gavlene er konstrueret på. I
bliver holdt orienteret om udviklingen.
- Vej til Landsbyhuset / ny boldbane:  Retssagen blev afviklet ved
Frederiksberg Ret d. 6. og 7. oktober, men først d. 10. november blev dommen
afsagt. Det var lang tid at vente, men heldigvis faldt dommen ud til vores fordel.
Det betyder, at Ringsted Kommune gerne må ekspropriere et areal til boldbane
og adgangsvej. Sagen slutter dog ikke her, for lodsejeren har mulighed for at
appellere afgørelsen til landsretten. Det skal i givet fald ske senest d. 8. december,
så vi må vente og se.
- Økonomi: Det går godt med driften. Det afsluttede regnskab for 2014 viser
et pænt overskud. Nogle forhold påvirker dog det endelige resultat. Vi har i
regnskabsperioden fået nedsat husets energiafgifter med tilbagevirkende kraft
fra driftsstarten i 2010. Som følge deraf har vi i regnskabsåret 2014 fået
tilbagebetalt for meget betalte afgifter for perioden 2010 – 2013. Desuden har
vores tidligere revisor, BDO, afskrevet husets værdi efter en fejlagtig praksis,
og den opståede fejl er nu rettet med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at
afskrivningen i regnskab 2014 undtagelsesvis er positiv. Endelig har vi i
regnskabsåret 2014 gennemført en låneomlægning med deraf følgende kurstab.
- Ny hjemmeside: Vi er ved at få udarbejdet en ny hjemmeside, der gør det
muligt at booke og betale for leje af lokaler over nettet. Det vil gøre livet lettere
for alle parter.
- Glas i dørene mellem sal og køkken: Det har været et ønske fra flere, at
der kom glas i de to døre, men da det er branddøre, skal vi lige have fundet den
rigtige løsning sammen med brandmyndighederne. Vi forventer, det sker snarest.
Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen med spørgsmål og forslag m.m.

Venlig hilsen Jens Andersen, tlf. 57 84 55 26.
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Ringsted private skovbørnehave skriver
Oktober og snart også november er fløjet afsted i skovbørnehaven. Det er de
bl.a fordi børnene har været fuldt beskæftigede med fordybelse i to af de dyr
de dagligt møder på deres færden i skoven, nemlig edderkoppen og sneglen.
Edderkoppetemaet blev meget nærliggende kædet sammen med Halloween
sidst i oktober. Viden blev leget ind på alle tænkelige måder, og edderkopper
produceret af både kastanjer, lakrids, bolledej og i perleplader. Børnene var
næsten dagligt ude på udkig i skoven og studerede edderkopper og ikke mindst
deres flotte spind helt tæt på. Undervejs i temaugerne fik børnene sågar mulighed
for at møde en vaskeægte fugleedderkop, som kom på besøg en dag sammen
med en af pædagogerne. Det var spændende, og mange børn fik aet den lodne
gæst. Meget modigt.
For bedre at forstå jagtedderkoppen og hvordan den fanger sit bytte blev
børnene malet i ansigterne som små fluer og skulle passe på ikke at blive indfanget
af den store jagtedderkop. Denne i skikkelse af en af pædagogerne. Det kom
der meget sjov ud af.

De sidste par uger er så gået med at kigge nærmere på sneglen. Også dette er
børnene gået til med stor videbegærlighed. Én dag blev der produceret
sneglehuse af gamle nylonstrømper stoppet ud med aviser. Disse blev påmonteret
børnenes rygsække, og så tog de i skoven forklædt som små snegle med
piberensere som følehorn i panden.
I forbindelse med dette tema kom der også levende gæster i huset. Denne gang
i form af nogle meget specielle afrikanske kæmpesnegle. De blev også
nærstuderet, og børnene lærte bl.a at de største bliver mindst lige så store som
et A4 papir!
Sideløbende med edderkoppe og snegletemaerne har de største børn i
skolegruppen haft emneuger om „kroppen“. De har lært om alt fra fordøjelse til
alle sanserne og om knogler.
Sidst i november kulminerer emnet i en udflugt til København og
Experimentarium, hvor børnene skal se en udstilling der hedder „DIG & MIG“,
og bl.a handler om kroppen. De glæder sig meget, ikke mindst fordi turen skal
foregå med bus.
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HHHHHvor højt kan vi få omsætningen op?
VVVVVis din opbakning til købmanden

December er også lige om hjørnet, og som i de fleste hjem byder denne måned,
også i skovbørnehaven, på traditioner, hygge og hemmeligheder. Børnene nyder
at de får lidt mere indehygge, men skoven bliver stadig flittigt besøgt. Nogen
håber helt sikkert på, at sneen også kommer i år, da det også giver anledning til
fantastisk leg i skoven.
Fra det lille hyggelige stråtækte hus i Store Bøgeskov,  med alle de dejlige
friske glade unger, skal lyde en glædelig jul til alle i Gyrstinge og omegn.

Glædelig jul

Ringsted private skovbørnehave skriver

Stort jule-nytårssalg af Bisonkød
Lørdag d. 12. og søndag d. 13. dec. fra kl 10-16 på Gyrstingevej 88

Så bliver der disket op igen i Peberdalsgaards Maskinhus i weekenden 12/13
dec. Der er alt, hvad man næsten kan tænke sig af stege og bøffer af det lækre
og møre bisonkød.
Der er godt nok et stykke tid til nytårsaften, men vi ved af erfaring, at der hurtigt
bliver udsolgt af de dyre stykker kød, så vi anbefaler, at man kigger forbi, hvis
man gerne vil nyde bisonkød omkring jul og nytår.
Der er stort udvalg både i den dyre og den billige ende. Mørbrad-filet-cote du
beouf  (stor ribeye m. ben)-roastbeef-culotte-cuvette og de billigere udskæringer
bov-tykkam-osso buco. Man kan se hele udvalget på vores hjemmeside
www.peberdalsgaard.dk.
Der er også spegepølser-røget bison-
leverpostej, for mere info, ring 4073 5313.

Måske kan man være heldig at se vores nye
kalv, født 21 nov. så det er jo lidt koldt om
tæerne for den! 

Mvh Gert.

 Peberdalsgaard skriver
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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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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

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

Tirsdagsklubben
ved Hilde Andersen,
Borgvej 7, Sorø
5784 4840

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

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

Idrætsforeningen
www.gyrstingeif.dk
formand Jens Hynne Petersen,
Blødebjergvej 6, Ringsted
3393 0914, jens@gyrstingeif.dk

Byg og Bo
formand Ole Olsen,
Nordbjergvej 32, Ringsted
5761 3039, loenninge@gyrstinge.dk

Vandværket
formand Niels Mogensen,
St. Bøgeskovvej 25, Ringsted
5784 5374

Andelsforeningen „Købmanden“
formand Ole Olsen

Velkommen!
Er du ny beboer i Gyrstinge eller Ørslevvester? I så fald vil vi i redaktionen byde dig
rigtig hjertelig velkommen til vores sogn. Sognet dækker over ca. 320 husstande omgivet
af smuk natur, sø og skov. Derudover råder vi over et Landsbyhus, en købmand, en
skole med tilhørende SFO og børnehaveafsnit, en skovbørnehave, en dagpleje og desuden
en række aktive råd og foreninger, der alle i et eller andet omfang er med til at tilbyde
sociale aktiviteter for store og små i løbet af året. På denne side finder du navne og
adresser på de mange formænd og –kvinder, som du altid kan kontakte for at høre
nærmere om netop deres forening. Ellers er det muligt at følge med enten i nærværende
blad, på vores hjemmeside www.gyrstinge.dk - eller måske du bare kan spørge naboen.
Under alle omstændigheder – velkommen til!                             Bøgebladets redaktion
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Kalender
December

Bøgebladet udkommer
01. Tirs.klub.: Bankospil
05. Søstrenes Julestue, Ruhedal, kl. 10.00-17.00
06. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag

Søstrenes Julestue, Ruhedal, kl. 10.00-17.00
08. Tirs.klub.: Julefest
12. Søstrenes Julestue, Ruhedal, kl. 10.00-17.00

Salg af bisonkød, Peberdalsgaard, kl. 10.00-16.00
13. Søstrenes Julestue, Ruhedal, kl. 10.00-17.00

Salg af bisonkød, Peberdalsgaard, kl. 10.00-16.00
Julekoncert, Gyrstinge kirke, kl. 19.30

18. Kildeskolen går på juleferie
19. Søstrenes Julestue, Ruhedal, kl. 10.00-17.00
20. Gløgg og æbleskiver hos Købmanden

Søstrenes Julestue, Ruhedal, kl. 10.00-17.00
30. Nytårstræning med Kim, Kilden til fitness, kl. 10.00-12.00

Januar
01. Nytårskur, Bringstrup kirke, kl. 15.00
12. Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19.30
21. Generalforsamling, Kilden til fitness, Landsbyhuset, kl. 19.00
29. Whisky-aften, arr. Lokalrådet, Landsbyhuset, kl. 19.30

Februar
Bøgebladet udkommer

07. Fastelavnsgudstjeneste, Gyrstinge kirke, kl. 14.00
Tøndeslagning, arr. Lokalrådet

15.-19. Vinterferie, Kildeskolen
26. Fællesspisning, arr. Lokalrådet, Landsbyhuset, kl. 18.00

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


