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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 apr. 2016 - deadline 27. marts
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Lokalrådet skriver
Lokalråd og Menighedsråd sørger i fællesskab for at Fastelavn igen i år kan
fejres på festlig vis søndag d. 7. februar. Alle er velkomne. (Se mere andetsteds
i bladet)
Den af TDC planlagte mobilmast på Gyrstinge Mølle, som ville kunne forbedre
mobildækningen ganske betydeligt i området, har TDC nu indtil videre opgivet,
på grund af kommunens lange sagsbehandlingstid. Der er udstedt
Landzonetilladelse, men byggetilladelsen har man rykket for 5 gange og indtil
videre uden resultat, hvilket angiveligt er årsagen til, at TDC har mistet
tålmodigheden og sat sagen i bero.
For at komme videre er det af stor betydning, at brugere af TDCs net beklager
sig over den ringe dækning. Det sammen med Lokalrådets og evt. andres
henvendelse til Ringsted kommunens Teknik og Miljøcenter, er for mig at se
den mulighed vi har for, at sætte tingene i gang igen.
Næste fællesspisning d. 26. februar i Landsbyhuset vil foregå lidt anderledes,
bl.a. med Disneysjov i tilstødende lokale, så vi håber at se flere børnefamilier.
(Se mere andetsteds i bladet). Gode ideer og praktisk hjælp fremadrettet er
meget velkomne.
Der arbejdes ihærdigt videre med bl.a. at søge fondsmidler til de 2 projekter,
Gyrstinge Torv og Gadekærsområdet i Ørslevvester, samt de nødvendige
kommunale godkendelser. Målet er at få dem klar til helhedsplanpuljens næste
ansøgningsrunde d. 15. maj.
Gyrstinge.dk  hjemmesiden er pt. stort set kun en kalender, men et lille udvalg
undersøger muligheder og priser til en ny og mere brugervenlig hjemmeside for
hele lokalområdet.
Vi har brug for dig der har friske ideer og lyst til at engagere dig  i lokalområdes
trivsel, så kom til Beboermøde torsdag d. 17. marts kl. 19.30 i Præstegården,
hvor der også er valg til Lokalrådet.
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 og næste
møde er d. 9. februar kl. 19.30 i Præstegårdslængen.

Vh. Bjarne Krog, Lokalrådet.
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Tirsdagsklubben skriver

 Forsidefoto

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

RETTELSE: I sidste Bøgeblad stod der, at forsidefotoet var Saddelmagerens
hus i Ørslevvester. J.C.J. Nielsen var dog ikke saddelmager, men karetmager
og købmand m.m.! Vi har bragt flere forskellige luftfotos fra vores sogn - denne
gang er det Gyrstinge set fra luften - i 1954.

Efter „Status m. efterfølgende banko„ den 26. januar, er vi nu klar til at byde
velkommen til forårssæsonen. Det årlige statusmøde, er klubbens
„generalforsamling„, hvor der er beretning, aflæggelse af regnskab, valg til
arbejdsgruppe m.m. 

Der er stadig kortspil (2. og 16. februar samt 1. marts), hvor alle interesserede
er velkomne!

„Vågekonerne fra Suså“ vil den 9. februar fortælle om deres frivillige arbejde.

Som noget nyt, er der den 23. februar, „Hyggedag m. kaffebord, sang, små
gættelege, lokalhistoriske beretninger og meget mere.“

Vagn-Aage Sellebjerg, som i oktober 2014 fortalte om og viste lysbilleder fra
de mindre og mindste øer i Danmark, er igen på besøg den 8. marts. Denne
gang er titlen: „Danmark før motorvejene„, en rejse gennem Danmark i de go’e
gamle dage, før tiden gik amok .

Dato for sæsonafslutning er den 15. marts. Program for denne dag er endnu
ikke på plads.

Forårets mini-udflugt bliver en sejltur på Sorø Sø med „Lille Claus„ d. 17. maj.
Sommer udflugten bliver den 14. juni ! 

Arbejdsgruppen glæder sig til nogle gode eftermiddage i Gyrstinge Præstegård,
hvor der er mødested kl. 14-17, hvis ikke andert er oplyst.

De bedste hilsener, Hilde
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Slå katten af tønden i
Gyrstinge

Vi starter med gudstjeneste i Gyrstinge Kirke søndag d. 7.
februar kl. 14:00 og umiddelbart derefter (ca. 14:45) er der

tøndeslagning i den lille gymnastiksal på Kildeskolen.

Der er kakao og boller til alle.
Der er to børnetønder og en voksentønde,
og præmier til de flotteste udklædninger.

Der er ingen tilmelding, så bare mød op.

Lokalrådet, Menighedsrådet og Kildeskolen
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HHHHHvor er det godt, vi har en butik
VVVVVis flaget og støt købmanden

Landsbyhuset skriver
Vi ønsker alle brugere og samarbejdsparter et godt nytår til glæde for
lokalsamfundet. Som det vil fremgå af denne orientering bruger bestyrelsen
meget tid på problemer, der ikke kan ses af jer, der bruger huset. Og desværre
er det i høj grad de ‘usynlige’ problemer, der tapper bestyrelsen for rigtig mange
kræfter.

- 5-års-gennemgang: Vi arbejder fortsat – sammen med vores advokat og
vores tekniske rådgiver – på at få klarhed over, hvilke krav vi kan stille i
forbindelse med de mangler, der er konstateret ved 5-års gennemgangen. Der
er ikke sket afgørende gennembrud, så vi har ikke de store nyheder at fortælle
om. Forløbet kan desværre nok komme til at vare flere år.
- Vej til Landsbyhuset / ny boldbane:  Lodsejeren har – som forventet –
appelleret byrettens afgørelsen til landsretten. Hvornår sagen kommer for, ved
vi ikke, men vi holder os løbende orienteret. I får selvfølgelig besked, når vi ved
noget mere.
- Nedbrud af jordvarmeanlægget: Som de fleste brugere af Landsbyhuset
nok opdagede, havde vi i januar 10 dage med koldt badevand og en
stuetemperatur på 13-14 grader. Det ene af to moduler i jordvarmepumpen var
brudt ned, og reservedele skulle skaffes hjem fra fra et eller andet udland.
Desværre var det lige præcis på det mest ubelejlige tidspunkt, hvor festsal, hal
og vandrerhjem var udlejet til en 50 års fødselsdag. Det lykkedes at klare det
problem til lejernes fulde tilfredshed med indkøb af olieradiatorer og leje af gas
varmeblæsere. Vi beklager de gener, nedbruddet også gav vores faste brugere.
- Ny hjemmeside: Nu er den nye hjemmeside i funktion, og det er muligt at
booke og betale for leje af lokaler over nettet. Du må meget gerne afprøve
hjemmesiden og fortælle os, hvis der er noget, der ikke virker.
- Glas i dørene mellem sal og køkken: På grund af andre opgaver er vi ikke
kommet længere med sagen. I hører nærmere.
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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Beboermøde
i Gyrstinge Præstegård

Torsdag den 17. marts kl. 19.30
afholdes det årlige beboermøde med følgende

dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Redegørelse vedr. rådets arbejde og økonomi i det

forløbne år.
3. Oplæg vedr. fremtidigt arbejde og finansieringen af

dette.
4. Indkomne forslag og evt. diskussion.
5. Valg af formand og rådsmedlemmer.
6. Valg af to suppleanter.
7. Eventuelt.

Forslag skal være Lokalrådet i hænde senest den 15. februar
2015

Alle, der bor fast i området, er velkomne til at møde op og
være med til at bestemme, hvad vi skal lave det næste år, så
her er en glimrende mulighed for at få indflydelse i dit
nærområde.

Vi byder på en kop kaffe med brød.

Lokalrådet
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  Bestyrelsen for Købmanden skriver

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

Der er så dejligt ude på landet. Det er ekstra dejligt, når man har en masse
faciliteter, derfor er det rigtig dejligt at bo i Gyrstinge/Ørslevvester. Her har vi
skole, børnehaver, Landsbyhus og købmand. Der er mange landsbyer, der
beundrer os for det engagement, der er her i vores lokalsamfund. Vi har stået
sammen om at bevare vores skole, få bygget Landsbyhuset og drive købmanden.
Derfor er det vigtigt, at vi stadig står sammen om at bevare vores købmand.
Det er dejligt, at vi ikke skal køre så langt for at handle og hente pakker; men
en forudsætning for, at det kan fortsætte, er, at vi lægger en stor del af vores
indkøb hos vores lokale købmand.

Selv om 4. kvartal har vist en bedre balance, er vores økonomi stadig presset.
Bestyrelsen har besluttet, at vi fortsætter; men at vi til stadighed holder skarpt
øje med økonomien. Vi vil også prøve at lave nogle tiltag, der skal være med til
at øge omsætningen.

Alle beboere i området kan være med til at bedre økonomien ved at lægge en
lidt større handel i butikken. De varer, der er mærket First Price eller Gestus,
kan konkurrere med discountbutikkerne. Ud over det bliver der lavet særlige
tilbud, som sendes ud til de kunder, der har givet os deres mailadresse. Tilbuddene
bliver også sat op i butikken, så de kunder, der ikke har computer, kan se dem.

Vi håber, at alle vil være med til at støtte op om butikken, så vi stadig har et
sted, hvor vi kan hente nøgler til Landsbyhuset, hente pakker og ikke mindst
handle.

Husk at handle i butikken i dag, så har vi den også i morgen.
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Vild med dans vinderen
Thomas Evers Poulsen og smykkedesigner

Christina Hembo holder foredrag i
Landsbyhuset.

 
Fredag den 5. februar 2016 kl. 19.00

 Prisen er kr. 150,00 inkl. kaffe/te og kage.
 

Billetterne kan købes hos Klint Guld & Sølv, Torvet 2, 4100 Ringsted, tlf.
5761 0183 eller hos Lise Ross, Harpeager 5, Ørslevvester, tlf. 2267 0999

- mail ross@outlook.dk.
 

Det bliver super sjovt og med masser af gang i den.
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 Gyrstinge i bevægelse skriver

Siden sidste Bøgeblad udkom, har vi solgt juleskrab til fordel for „Gyrstinge i
bevægelse“ og “Børnehjælpsdagen“. Der blev solgt 175 lodder på bare en dag
af Christine, Karoline, Rasmine og Thea, super flot, mange tak for hjælpen
piger. I alt blev der solgt 313 juleskab i december, og vi fik tjent 2.650 kr. til
fase 2.
Tak til alle der købte og havde juleskrab stående til salg.

Trampolinen ved multibanen er gravet ned og har været en succes fra start. Det
våde vejr har dog resulteret i, at mudderbad opstod i en periode rundt om
trampolinen. Der kommer nogle gummimåtter op til foråret, som forhåbentlig vil
tage det værste fremover.

Ny flagstang i skolegården blev monteret i dec. Så nu vejrer det grønne flag
igen i skolegården. Tak for hjælpen til Arne, Thomas, Niels og Johnni.

Illustrationen på boldvæggen er fejlmonteret, så der er opståer revner i den. Vi
har haft kontakt med leverandøren UNO. Og de kommer og sætter en ny
illustration op til foråret.

FASE 2: udendørs fittness og crosfitt
Vi har arbejdet meget på at få de sidste ting på plads mht. aktiviteter og tegninger.
Aktiviteterne bliver placeret foran Landsbyhuset/Kilden til fitness, og aktiviteterne
skal tilgodese alle aldersgrupper. Vi har været ude for at se og prøve forskellige
aktiviteter i København. Vi er nu ved at have det meste på plads og er klar til at
søge fonde igen. Vi forventer at have sendt den første ansøgning ved udgangen
af januar.
Vi håber selvfølgelig, at vi har lige så meget medvind og lokalopbakning som til
fase 1 (multibanen), og at vi kan realisere fase 2 i foråret/sommeren 2017 til
gavn og glæde for hele lokalområdet.
Spørgsmål til projektet kan rettes til gyrstingeib@gmail.com

Hilsen Hanne og Jeanette
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Lokalrådet besluttet denne gang, at ændre på den traditionelle madbix, som har 

været kørende i nogle år. 

 

Da vi gerne vil se endnu flere end vi plejer og gerne nogle flere børnefamilier, gør vi 

derfor et forsøg på at arrangere det lidt anderledes næste gang. Og næste gang 

bliver fredag den 26. februar 2016.  

 

Vi starter som vanligt kl. 18.00, hvor familierne møder op med en ret mad svarende 

til det antal personer, som deltager. Dette skulle give en stor og afvekslende buffet.  

Drikkevarer - vin ,  øl og vand -  kan som vanligt købes til fornuftige priser. 

Lokalrådet byder i løbet af aftenen på kaffe og brød. 

 

Og for børnene og andre barnlige sjæle vil der i det lille mødelokale på DR1 kl. 19:00 

blive tændt for det traditionelle Disney-sjov. Således kan alle børnene med deres 

eventuelle medbragte fredagsslik sammen se fjernsyn. Vi håber dette tiltag vil lokke 

flere børnefamilier til at møde op. 

 

Tilmelding senest søndag den 21. februar på mad@gyrstinge.dk eller til Grethe 

Madsen på tlf. 26195025. 

 

Venlig hilsen  

Lokalrådet i Gyrstinge/Ørslevvester. 
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 GIF skriver
Det er et par numre siden, at idrætsforeningen har skrevet sidst, men nu er vi
tilbage i Bøgebladet.

Vi har lige holdt generalforsamling og har fået valgt en ny bestyrelse. Den består
af formand Jens Hynne Petersen, kasserer Lars Overholdt, sekretær Daniel
Rastén og Jan Christoffersen. Desværre fik vi ikke vores regnskab klar til ge-
neralforsamlingen, så derfor holder vi en ekstraordinær generalforsamling tirs-
dag den 23.2. kl. 19.30 i Landsbyhuset.

Vi går en spændende tid i møde på vores hold i Landsbyhuset. Vores gymnastik-
hold ser frem til årets gymnastikopvisning. Gymnastikopvisningen afholdes søndag
den 13.3. kl. 14 i Landsbyhuset og alle er selvfølgelig velkomne. Man behøver
ikke at have deltagende børn for at møde op og se vores dygtige gymnaster og
gæstehold.

Vores fodboldspillere nyder varmen indendørs i Landsbyhuset. I løbet af vinterern
har to af vores hold trænet sammen med Bringstrup. Det har gjort træningen
mere spændende, at have flere spillere til træning. U10 holdet ser frem til turne-
ring og overnatning i Landsbyhuset den 5.3., hvor også U8 holdet glæder sig til
at spille turnering. Efter påske vender vi tilbage til banerne udenfor Landsby-
huset, hvis ellers vejret og baneforholdene tillader det.

På badmintonholdene er der kun enkelte ledige pladser på børnehold, voksen-
hold og vores nye familiehold. Alle øver sig for at blive klar til klubmesterskaberne
i april.

På idrætsforeningens vegne, Jens Hynne Petersen
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Gyrstinge kirke 
februar - marts 2016 

Fastelavnsgudstjeneste 7. februar kl. 14.00

„Fastelavn er mit navn, boller vil jeg…..“

Søndag den 7. februar holder vi familiegudstjeneste i Gyrstinge Præstegård 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 dem 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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Skærtorsdag den 24. marts i Gyrstinge kl. 19.30

Skærtorsdag aften (den 24. marts) begynder påskens dramatiske begivenheder
at tage fart.
Her går de bibelske beretninger nærmest ned i slow motion og vi følger Jesus
time for time indtil korsfæstelsen Langfredag og opstandelsen af døde påskedag.
Skærtorsdag aften spiser Jesus sit sidste måltid med disciplene – et måltid, hvor
han også indstifter den hellige nadver.
Skærtorsdag aften vil vi også efter en nadvergudstjeneste i Gyrstinge kirke
spise med hinanden i Gyrstinge Præstegård. Vi skal have en hed gullaschsuppe
med hjemmebagte flutes.
Alle er naturligvis velkomne og det er gratis at deltage.
Arrangementet er et fællesarrangement mellem Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge.
Kom og vær med til at styrke dit lokalområde – også i kirken!

Lisbeth Lundbech

Vi er nogle beboere i Gyrstinge, som syntes at maden glider lettere ned, når den
nydes sammen med andre. Derfor vil vi prøve at oprette et spisefællesskab,
hvor vi mødes, laver mad og spiser sammen.
Alder, køn og lignende har ingen betydning, men du skal være enlig for at deltage.
Ligeledes er det et krav at du deltager aktivt, hvilket vil sige at, vi alle er fælles
om madlavningen, opvasken og den almindelige oprydning evt. på skift, hvis vi
bliver mange. Vi mødes første gang

den 11. februar 2016 kl. 17.30  i Gyrstinge Præstegård.
Denne ene gang vil menighedsrådet betale for middagen og vi tilbereder den.
Til de efterfølgende middage vil der være en egenbetaling på ca. 50 kr. pr. gang
og derudover kan der købes et glas vin, øl eller sodavand til maden – det er
også tilladt at medbringe egne drikkevarer.
Tilmelding skal ske til Kirsten Forsingdal på tlf. 5780 9457 eller mobil 2617
4503 senest den 6. februar også hvis du er forhindret den første gang.
Du er naturligvis også velkommen, selvom du bor uden for Gyrstinge.
Vi glæder os til at se dig.

Hilsen Lise, Inga, Bodil og Menighedsrådet

Hyggeligt fællesskab med spisning
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Ældreudflugt tirsdag den 10. maj

Nye konfirmationsdatoer fra 2019

Menighedsrådene har besluttet sig for at ændre konfirmationsdatoerne fra 2019,
således at der fra 2019 vil være konfirmation i Bringstrup Kristi Himmelfartsdag,
Sigersted 1. søndag i maj og Gyrstinge St. Bededag.

I 2019 vil der derfor være konfirmation i:

Bringstrup d. 30. maj
Sigersted d. 5. maj
Gyrstinge d. 17. Maj

Lisbeth Lundbech

En tur ned af mindernes vej.
Udflugten for pensionister og førtidspenionister går i år til Dansk Samlermuseum
i Stege. Det er kirkerne i Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge, der indbyder til udflugt
for ældre, som er tilknyttet kirkerne.
Først går turen til Stege Kirke, hvor vi vil høre om kirken og holde en lille
andagt. Derefter går turen til Dansk Samlermuseum, hvor vi skal spise og have
en eftermiddag med mange minder. At gå rundt i Dansk Samlermuseum er som
en tur i kulisserne fra Matador. Der er også flotte genstande fra 50-erne.
Eftermiddagskaffen indtager vi i de smukke omgivelser i Villa Gallina.
Ca.16.30 begynder vi turen hjem.
Opsamling om morgen, med bus, sker efter følgende plan: Sigersted over for
gl.købmand kl. 7.30, Sigersted kirke kl.7.35, Bringstrup kirke 7.45 og Gyrstinge
v/købmanden afg. 7.55.
Prisen  for alt det er 100 kr.
Tilmelding inden d.2. maj, til Else Hansen på 5784 5212 eller mobil 2588 9818.
Ingrid Sørensen 5761 3793 og Gitte Stolberg 6111 8360.

Gitte Stolberg
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Farvepragtens magi

- en udstilling af Grethe Baggers mange værker.
Fra 10. januar til 3. april 2016 kan man på Rønnebæksholm se en udstilling af
nu afdøde og egentlig også for mange - ukendte kunstner Grethe Bagge.

Et af hendes smukke og unikke værker er dog ikke at finde her på
udstillingen. Det er nemlig vores flotte altertavle i Gyrstinge Kirke.

Grethe Bagge begyndte sit kunstneriske virke med at lave skulpturer. Hun var
uddannet klassisk billedhugger og udstillede sine værker bl. a. på Charlottenborg.
Senere blev skulpturen lagt på hylden og maleriet blev hendes foretrukne
udtryksmiddel, og hun har lavet alt fra eksperimenterende akvareller,
stemningsfulde landskabsmalerier, fortættede portrætter til mystiske universer.
Alt det kan man finde på udstillingen på Rønnesbækholm.

Det var skulpturen, som startede det hele, og her modtog hun flere priser for sin
kunst. I 1950 fik hun en guldmedalje for sit forslag til altertavle i Gyrstinge
Kirke. Projektet var en udskrevet konkurrence om at udsmykke altervæggen i
Gyrstinge kirke, som hun vandt.
Grethe Bagges forslag blev ikke realiseret, og relieffet endte i glemsel på hendes
atelier.   -  INDTIL i 2008, hvor det ved en oprydning dukker frem.
Grethe Bagge kontakter herefter Menighedsrådet, som inviteres ind for at se
relieffet, og det besluttes, at der skal laves en bronzeafstøbning af det.
Det, der ikke lykkedes at få realiseret i 1954, bliver nu en realitet.

I april 2009 indvies altertavlen i Gyrstinge Kirke med deltagelse af den på det
tidspunkt 84-årige kunstner.
Ikke mange uden for vores sogn er bekendte med Grethe Bagges relief i vores
kirke, men vi har selv lov at glæde os over en helt speciel alterudsmykning.
Maleri kan forgå, men det gør en bronzeskulptur ikke.
Menighedsråd og Lokalråd påtænker at lave en tur til Rønnebæksholm, for at
se udstillingen.

Menighedsrådet v/ Kirsten Forsingdal
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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

Februar 2016
07. – Fastelavn: Bringstrup 10.30 – Gyrstinge 14 (familieguds.)
14. – 1.s.i fasten: Vetterslev 9 – Sigersted 10.30
21. -  2.s.i fasten: Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30
28. -  3.s.i fasten: Sigersted 9 – Bringstrup 10.30

Marts 2016
06. marts – Midfaste: Haraldsted 9 – Sigersted 10.30
13. marts – Mariæ Bebudelsesdag: Gyrstinge 9 (Conni Gosmer Schmidt)
20. marts – Palmesøndag: Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
24. marts – Skærtorsdag: Gyrstinge 19.30 (med efterfølgende gullaschsuppe)
25. marts – Langfredag: Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
27. marts – Påskedag: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
28. marts – Anden påskedag: Gyrstinge 10.30

April 2016
03. april – 1. s. e. påske: Bringstrup 9 (Conni Gosmer Schmidt)
10. april – 2. s. e. påske: Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30

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

OBS! Der tages forbehold for ændringer!
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 Kildeskolen skriver

BBBBButikken giver liv i hverdagen
TTTTTal med din købmand i dag

2015 bød på mange gode oplevelser på Kildeskolen.
For første gang deltog Kildeskolen i et landsdækkende åben skole projekt. På
Kildeskolen havde vi valgt en utraditionel tilgang til opgaven, som heldigvis gav
megen positiv feedback.
Hver afdeling havde inviteret forskellige grupper til at komme og se vores skole.
Indskolingen havde inviteret børn fra skovbørnehaven samt Kildeskolens egen
børnehave til at være med i en skoledag. De blev inddelt i grupper sammen med
skolens egne elever. De blev præsenteret for noget af den undervisning, som
eleverne har til daglig, den bød både på Lego, robotter, iPads og bevægelse.
I Mellemgruppen havde de valgt at invitere børn fra Avnstrup asylcenter.
Kildeskolen har til daglig elever fra asylcentret og havde derfor valgt at invitere
deres kammerater til en skoledag hos os, så de på den måde kunne se, hvad
børnene laver hos os. Det var en oplevelse at se, hvordan børnene hurtigt fandt
sammen, og på trods af sprogbarrierer alligevel formåede at lege sammen.
Udskolingen havde inviteret Tirsdagsklubben til spisning og optræden. Inden
havde eleverne lavet suppe samt øvet sig på nogle sange og oplæsning. Alle
havde en rigtig dejlig dag, og det var dejligt at få lov til at vise skolen frem.

2015 var for Kildeskolens vedkommende også et år, hvor den nye skolereform
var i centrum. Mest af alt har vi arbejdet med synlige læringsmål. Rundt i klasserne
hænger der synlige mål for dagens undervisning samt for undervisningen i et
længere perspektiv. Formålet med det er at gøre børnene bevidste om, hvad de
skal lære, og hvorfor de skal lære det.

Vi har samtidig haft megen fokus på evaluering af undervisningen, det er både
elevernes selvevaluering, hvor de trænes i at evaluere deres egen indsats og
evaluering af undervisningen generelt. Evaluering af undervisningen generelt bruger
lærerne til at forbedre deres undervisning.
Forskningen viser, at tydelige læringsmål og elevernes selvevaluering er nogle af
de faktorer, som har størst betydning for elevernes læring.
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  Kildeskolen skriver - fortsat
2015 blev sluttet af med juletema. Vi har sammen med bestyrelsen valgt, at
dette skal være en årlig tilbagevendende begivenhed.
Eleverne var inddelt i grupper, hvor eleverne fra 0. – 1. klasse var sammen om
at lave juleting, 2. + 3. klasse var sammen om juletemaet og 4. – 6. klasse var
sammen om at lave musical.

I SFO var december måned selvfølgelig præget af julen. Der blev kreeret masser
af flotte julegaver, men der har dog også været tid til at benytte Landsbyhuset
og afholde vores ugentlige maddage. Det hele blev sluttet af med en hyggelig
julefrokost for alle børnene.

I Kildeskolens børnehave har vi også julet i den helt store stil. Her blev der
lavet julegaver, hentet juletræ i skoven, været i juleteater, været i kirke og
selvfølgelig afholdt den helt store juletræsfest, hvor vi havde besøg af en nisse
helt oppe fra Grønland.

Ringsted kommune er Unicef by i 2016. Derfor vil Ringsted Kommune hele
året sætte fokus på FN’s børnekonvention og samle penge ind til et projekt,
der skal sikre rent vand og ordentlige toiletforhold for skolebørn i Myanmar.
For Kildeskolen betyder det også, at vi i løbet af 2016 vil lave et projekt, hvor
vi samler ind til Myanmar. Projektet skydes i gang den 27. januar, hvor der vil
være en fælles event på alle skoler i Ringsted kommune.

Mange hilsner fra
Kisser og Vibeke
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 Lokalrådet skriver

HHHHHent pakkeposten – køb yndlings-osten
KKKKKøbmanden kan meget

Lokal flygtningehjælp på dagsordenen
Den 10. november 2015 var „Lokal Flygtningehjælp“ på dagsordenen til det
åbne Lokalrådsmøde. Punktet var sat på dagsordenen idet der kommer flere
og flere flygtninge til Ringsted Kommune, der har fået opholdstilladelse, om end
det er i et begrænset antal i forhold til andre kommuner. I den forbindelse synes
Lokalrådet det var vigtigt at afdække, hvordan Ringsted Kommune tænkte, at
vi som lokalsamfund fremover skulle bidrage til integration af de flygtninge der
kommer til Kommunen. Derfor ville Lokalrådet afsøge om der var områder
hvor vi eventuelt kunne hjælpe.
Lokalt er erfaringen umiddelbart ikke så stor i forhold til voksne flygtninge, men
Kildeskolen har gennem årene haft mange elever fra Dansk Røde Kors Center
Avnstup og med god succes. Skolen har et rigtigt godt samarbejde med Dansk
Røde Kors Center Avnstup, hvilket jeg synes er positivt, idet det øger elevernes
bevidsthed om omverdenen og andre kulturer, samt bringer flere elever til vores
gode skole.
Bjarne Krog (formand i Lokalrådet) og jeg har derfor i december 2015 været
til møde på Kommunen med blandt andet en souschef i Jobcenter Ringsted. Til
dette møde blev drøftet mange ting, som alt sammen havde integration som
fortegn. Dette gav sig udslag i 3 punkter som jeg gerne vil nævne for Jer:
- Kommunen har svært ved at finde boliger til de flygtninge der kommer til
Kommunen, idet flere af dem er enlige, og der er begrænsede antal af små
lejligheder i Kommunen, som kan betales for den ydelse flygtningene modtager.
Så kender man et sted vil Kommunen gerne høre om det.
- Når en flygtning skal integreres i Danmark skriver de under på en
Integrationserklæring, hvor de forpligter sig til at modtage dansk
sprogundervisning. Udfordringen er at Flygtningene ikke har særligt mange at
snakke dansk til og med, lige så snart de er uden for undervisningslokalet.
Derfor søger Ringsted Kommune frivillige (meget gerne virksomheder), hvor
Flygtningene kan komme hen og bruge deres lærte danskkundskaber, samtidigt
med de introduceres til det danske arbejdsmarked. Ordningen findes allerede,
og vi fik eksempler på Flygtninge der hjælper i Ringsted Kommune, Flygtninge
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 Lokalrådet skriver - fortsat
der hjælper i virksomheder/Landbrug, ja sågar en Flygtning der hjælper en
graver ved en kirke et par gange om ugen. Så kun fantasien sætter grænsen for,
hvordan man kan hjælpe flygtningene med at forbedre sproget og erhvervsevnen
i Danmark.

- Sidst med ikke mindst så reklamerede Ringsted Kommune meget for det
frivillige initiativ der hedder Venligboerne Ringsted. Gruppen skriver om sig selv
på Facebook: Vi er en voksende gruppe af frivillige i Ringsted kommune,
der betragter hver eneste flygtning som et aktiv for kommunen, som skal
mødes med respekt og omsorg for den enkelte. Vores hovedformål er, at vi
vil hjælpe de flygtninge, som vi modtager her i kommunen, med at blive
velintegreret, da det er til alles bedste. Vi ser mødet med de nye medborgere,
som en mulighed for få tilført ekstra glæde, indsigt i andre kulturer og nye
muligheder, i vores såvel som i deres liv. 

Lokalrådets konklusion, efter at have behandlet emnet igen på det åbne møde
den 12. januar 2016, var, at gøre Jer alle opmærksom på ovenstående 3 punkter
og samtidigt opfordre til at kontakte Ringsted Kommune eller Venligboerne
Ringsted såfremt man kan og vil hjælpe med noget af ovenstående. Lokalrådet
hjælper også gerne med formidlingen.

Jess Friis
Næstformand i Lokalrådet og Skolebestyrelsen
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HHHHHvor højt kan vi få omsætningen op?
VVVVVis din opbakning til købmanden

 Forsamlingshuset skriver

Ny kunstner bag billederne i Festsalen.

Vivi Svane
Jeg er vokset op med en far der ofte sad eller stod og malede og han fyldte
huset med dejlige billeder, men jeg havde for travlt med at gå løs på livet, få
børn og gå på arbejde, men lovede mig selv at når jeg en gang fik bedre tid, så
ville jeg begynde at male, og det skete så for 7-8 år siden.
Jeg har altid været god til at tegne, og da min søde nabo spurgte om jeg ikke
kunne tænke mig at gå med til maling nede i den hvide by i Køge, så var jeg fyr
og flamme.
Det var et FOF kursus for begyndere og jeg blev hurtigt opslugt af at male og
har siden malet mange billeder.
Senere skiftede vi undervisningssted til Lille Skensved, hvor vi en gang om ugen
har modtaget undervisning af den kendte multikunstner Erik Vitcetz, der er kendt
for sine flotte malerier, glas-kunst, fiberbeton, bronzeskulpturer og keramik.
Hans fantastiske dygtighed og smittende livsglæde, er en stor årsag til min videre
udvikling.
Jeg maler fordi jeg ikke kan lade være, og finder inspiration overalt, hvor jeg
færdes, og nyder processen når billedet dukker frem på mit lærred.
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Butikken har 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

ØL
fra Det lille Bryggeri

FRISKBAGT BRØD
- lige fra ovnen.

Bestil på forhånd, så ligger det klar!

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
Januar
26. Tirs.klub.: Statusmøde og banko
29. Whisky-aften, arr. Lokalrådet, Landsbyhuset, kl. 19.30

Februar
Bøgebladet udkommer

02. Tirs.klub.: Kortspil
05. Foredrag med Hembo og Evers Poulsen, Landsbyhuset, kl. 19.00
07. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag

Fastelavnsgudstjeneste, Gyrstinge kirke, kl. 14.00
Tøndeslagning, arr. Lokalrådet, Kildeskolen, ca. kl. 14.45

09. Tirs.klub.: „Vågekonerne fra Suså“
Lokalrådsmøde, Præstegården, kl. 19.30

11. Fællesspisning for enlige, Gyrstinge præstegård, kl. 17.30
15.-19. Vinterferie, Kildeskolen
16. Tirs.klub.: Kortspil
23. Tirs.klub.: Hyggedag med kaffebord, sang, fortællinger m.m.

Ekstraordinær generalforsamling, GIF, Landsbyhuset, kl. 19.30
26. Fællesspisning, arr. Lokalrådet, Landsbyhuset, kl. 18.00

Marts
01. Tirs.klub.: Kortspil
08. Tirs.klub.: „Danmark før motorvejene“
13. Gymnastikopvisning, GIF, Landsbyhuset, kl. 14.00
15. Tirs.klub.: Sæsonafslutning
17. Beboermøde, arr. Lokalrådet, Præstegården, kl. 19.30
21.-28. Påskeferie, Kildeskolen, SFO og børnehave har lukket

April
Bøgebladet udkommer

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


