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Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd
Formand: Jess Friis, Gyrstinge Bygade 5-7 (red.) 24 63 59 35
Næstformand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, 23 64 31 13
Sekretær: Birgitte Niemann, Bakkegårdsvej 1, Fjen. (red.) 57 80 80 58
Kasserer: Arne Aagesen, Harpeager 7, Fjen. 35 85 77 79

Bjarne Krog, Ørnekildevej 22, Fjen. 57 80 94 57
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
Jonas Grønskov, Gyrstinge Bygade 1 30 79 78 50

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 aug. 2016 - deadline 5. aug.
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Lokalrådet skriver
Lokalrådet har nu konstitueret sig på møde den 6. april 2016. Det har betydet,
at Bjarne Krog er trådt tilbage som formand efter at have leveret et flot stykke
arbejde gennem et par år. Jeg vil gerne takke Bjarne for den fine indsats, og
glæder mig over at Bjarne fortsat er en del af Lokalrådet, hvor han blandt andet
vil bidrage med sin aktivitet i Søudvalget. Vera Mortensen er blevet næstformand
og vil i den forbindelse samtidigt repræsentere Lokalrådet i Landsbyforum
Ringsted, som fortsat har en del arbejde at gøre i forhold til Helhedsplanpuljen.
Ny formand og hvad så? Jeg vil med de bedste intentioner forsøge at fastholde
det gode engagement der er i vores sogn, så vi fortsat forbliver et aktivt
lokalsamfund med mange forskellige facetter. Det skal ses ved, at Lokalrådet
fortsat støtter op om lokale initiativer, der gør netop vores sogn til det gode sted
at bo, som jeg synes det er. Noget af det vi arbejder meget med for tiden er
blandt andet trafiksikkerheden, Gadekærs-projektet i Ørslevvester, arrangere
årets kommende Sankt Hans, samt hjælpe skolen med Markedsdagen den 9.
juni kl.16.30-20.00, hvor hele byen er inviteret.
Lokalrådet har undersøgt en del omkring, hvad Ringsted Kommune vil gøre i
forhold til trafiksikkerheden i sognet, ikke mindst i forhold til sikker skolevej.
Status er at Ringsted Kommune fortæller os, at projektlisten i Ringsted
Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2010 er vedtaget af Byrådet og dermed er
rettesnor for konkret etablering af trafiksikkerhedsmæssige tiltag. I forbindelse
med, at der sidste år blev vedtaget en ny trafikpolitik i Ringsted Kommune, vil
der blive udarbejdet en ny handlingsplan på trafikområdet. I den forbindelse vil
den eksisterende projektliste blive opdateret. Der er allerede flere projekter på
den gældende liste, som er afsluttet. Samtidig kan der være forhold, som har
ændret sig, og endelig er der indkommet mange borgerhenvendelser til Ringsted
Kommune med ønsker om forbedret sikkerhed og tryghed. Arbejdet med den
nye handleplan vil ifølge Ringsted Kommune finde sted i efteråret 2016 og her
vil vores ønsker så kunne indgå.
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Lokalrådet skriver - fortsat

 Forsidefoto

Mange af de arrangementer Lokalrådet støtter op om, og til tider også
koordinerer, kendetegnes ved, at de udføres i samarbejde med mange af de
andre lokale aktører. Vi skal fortsat søge fællesskabet i sognet, og blandt andet
derfor er det vigtigt for Lokalrådet at styrke samarbejdet med Menighedsrådet,
Kildeskolen, Landsbyhuset, Byg og Bo og alle de andre super gode lokale
foreninger og virksomheder der er her. Et eksempel på dette ses tydeligt ved, at
Kildeskolen på seneste skolebestyrelsesmøde drøftede et nyt princip for den
åbne skole. Dette princip vil blandt andet bidrage til at skabe sammenhængskraft
mellem Kildeskolen og lokalsamfundet, samt skabe en varieret og afvekslende
skoledag i kobling mellem teori og praksis, der fremmer elevernes motivation
og trivsel. Ydermere skal princippet bidrage til, at eleverne i højere grad stifter
bekendtskab og får interesse for det lokale idræts-, forenings- og erhvervsliv
og det arbejde de udfører.
www.gyrstinge.dk har gennem længere tid været nede, og det har derfor kun
været muligt, at se kalenderen samt seneste Bøgeblad. Det er vi nu ved at rode
bod på, og netop i skrivende stund er der kommet første udkast fra den udbyder,
som vi har valgt til at kreere siden for os. Forventeligt, så kører siden igen inden
meget kort tid, hvilket er til glæde for mange.
Husk at lokalrådets møder er åbne, så nåede du ikke med til årsmødet, er det
stadig muligt at bidrage med input til diskussion. Datoer vil fremgå af bladets
kalender samt Gyrstinge.dk, når vi lige om lidt har en ny side op og køre.

Vh. Jess Friis, Formand

Efter en noget lang og træg start, sprang bøgen endeligt ud i løbet af ganske få
dage i starten maj! Og der er da ikke noget der overgår en dansk bøgeskov,
der lige er sprunget ud.
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Sankt Hans festi præstegårdshaven i Gyrstinge
Program: 18.00 Billetsalg18.30 Maden er klar20.30 Bålet tændes20.45 BåltaleHerefter aftensang i kirken22.00 Aftenen slutter

Prisen er 75 kr. for voksne og 25 kr. for børn.Øl, vand og vin kan købes.Tirsdagsklubben sælger kaffe og kage.Alle er velkomne, også hvis man spiser hjemmefraeller selv medbringer mad.
Arrangør: Lokalrådet, Idrætsforeningen, Menighedsrådet,Tirsdagsklubben
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 Lokalrådet skriver
Dit nye lokale indkøbssted.
De almindelige indkøb er, efter at vores lokale købmandsbutik desværre er
lukket, blevet noget besværligere. Derfor har Lokalrådet indgået et samarbejde
med Dagli´Brugsen i Jystrup om gratis bustransport fra Gyrstinge Præstegård
til Jystrup Brugs og retur den første fredag i måneden. Vi hører fra dem der var
med første gang på turen i april, at de havde en hyggelig tur og fik handlet efter
behov. Ugerne imellem busturene kan man bestille varer og få dem leveret i
Gyrstinge Præstegård torsdag eftermiddag, hvor de kan hentes fra kl. 16.
Benyt dig af muligheden der næste gang er fredag d. 3. juni kl. 13.00 fra
Præstegården. Meld dig til Bjarne Krog på tlf. 4054 0457 eller mail:
lokalraadet@gyrstinge.dk senest onsdag kl. 12.
Bussen holder sommerpause i juli og august, og kører så igen fredag d. 2. sep.
kl. 13.00.
Der kan også hen over sommeren bestilles på mail: 04200@coop.dk og varer
hentes i Præstegården torsdag fra kl. 16. Efter ferien vil der blive sat pc op i
præstegården og tilbud om hjælp til bestilling f.eks. i forbindelse med at
tirsdagsklubben mødes.

Vh. Lokalrådet B.K.
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Landsbyhuset skriver
Da Jens Andersen af personlige årsager ikke har haft mulighed for at skrive til
bladet denne gang, har jeg påtaget mig opgaven. Jeg sidder måske nok i
bestyrelsen, men jeg må erkende, at jeg ikke har det samme overblik, som
Jens. Jeg vil dog gøre et forsøg på at beskrive nogle af de opgaver, vi i bestyrelsen
må tage stilling til.
Der foregår rigtig meget bag kulisserne, som bestyrelsen selvfølgelig er nødt til
at tage sig af. Der er problematikken omkring tilkørselsvejen, både den
midlertidige, som vi bruger nu, men også den, vi med tiden håber på at få. Den
vej, vi nu bruger på 6. år, var egentlig bare en midlertidig vej, indtil der blev
givet tilladelse til en ordentlig vej fra Bondebjergvej, men som de fleste ved, har
det trukket noget ud med at få tilladelse til ekspropriation. I øjeblikket forhandles
der med kommunen om vedligehold af vores nuværende vej, men der er uenighed
om ejerforholdet. Vejen er til tider meget dårlig at køre på, og det er et meget
stort arbejde at vedligeholde den med skovle og river, så der er brug for
maskinkraft.
For et par uger siden havde vi en arbejdsdag, hvor vi fik ordnet nogle af
udearealerne, men der skal gøres mere. Beachvolley-banen har stadig lidt ukrudt,
men tidslerne er fjernet og resten tager vi når vi får tid. Petanque-banen er
stadig lidt grøn, men vi forsøger at rive den igen snarest, så ukrudtet ikke får fat.
Parkeringspladsen fik vi fejet og der blev fjernet ukrudt langs kantstenene.
Landsbyhuset i Gyrstinge tiltrækker mange mennesker fra forskellige steder i
landet. For et stykke tid siden havde vi besøg af en gruppe fra Reerslev ved
Hedehusene, som ville se huset, og i sidste uge var det en slægtsforskerforening
fra Køge, som ville høre lidt om historien bag huset. Da vi ikke bruger penge på
markedsføring er disse besøg med til at udbrede kendskabet til Landsbyhuset,
og vi er glade for at vise det frem. Vi møder mange forskellige mennesker, men
fælles for dem alle er, at de tager fra Gyrstinge behørigt imponerede og med
indtrykket af et lokalsamfund, som står sammen, og som kan noget ganske
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Landsbyhuset skriver - fortsat
særligt.
Det, der i øjeblikket tager rigtig meget tid, er 5-års-gennemgangen, hvor vi har
haft en uvildig bygningssagkyndig til at se på fejl og mangler, som kan tilbageføres
til byggefasen. Der er mange ting, der kunne (skulle) have været lavet anderledes,
og vi skal tage stilling til, hvorvidt vi skal gå rettens vej for at få udbetalt den
garantisum, der er stillet i forbindelse med et byggeriet. Det er meget svært for
os som almindelige mennesker at tage stilling til, om der skal bruges penge på at
føre en sag, som vi måske taber, eller om vi skal lade det ligge og gå glip af
garantisummen.
På grund af det store arbejdspres, bestyrelsen er under i øjeblikket, er det
blevet besluttet at aflyse den årlige fødselsdagsfest og Tour de Gyrstinge, med
mindre der er nogle behjertede sjæle, der ønsker at overtage arrangementet.
Tilslutningen til cykelløbet har været dalende de seneste år og vi vurderer, at
overskuddet ikke står mål med det meget store arbejde, der ligger i et sådant
arrangement. Vi er kort sagt kørt trætte. Arrangementet var planlagt til at løbe
af stabelen den 10. september, og det er stadig muligt at byde ind med ideer,
men bestyrelsen har ikke overskuddet til at føre dem ud i livet, så der skal nye
kræfter til, hvis der skal være fest i Landsbyhuset denne dag.
Skulle du/I være interesserede i at tage en tjans i eller omkring Landsbyhuset,
eller har en god ide til aktiviteter, er du/I meget velkomne til at kontakte
bestyrelsen.

P.b.v. Vera Mortensen
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 Kildeskolen skriver
Endelig blev det forår og heldigvis har både april og især maj måned budt på
mange solfyldte dage. Det er dejligt når vi kan være ude og nyde solen.
Foråret har traditionen tro også budt på flere arrangementer på skolen og i
børnehaven.
Børnehaven har, som traditionen byder inviteret alle børnenes bedsteforældre
til en hyggelig dag, hvor bedsteforældre og børnebørn sammen har plantet vores
blomsterkrukker og -kasser til. De står nu på legepladsen og pynter, og mon
ikke børnene ofte mindes en hyggelig dag.
Børnehavens fødselsdag er endnu en
gang fejret med pomp og pagt. I år var
temaet cowboyfest. Forældrerådet
havde lavet et kæmpe arbejde med
planlægning og pyntning af skolegården,
så alle festdeltagere mødte ind til en rigtig
cowboyranch med heste, halmballer,
kaktusser og ild.
Børnene havde inden øvet teater, som
de fremviste for deres forældre,
efterfølgende var der spisning og
cowboyaktiviteter. Aftenens helt store attraktion var cowboyshow med Palle
Bang Bang. De mange små cowboys synes det var alletiders med en „rigtig“
cowboy.
Stor tak til forældrerådet for deres store indsats.
Den 9. juni vil Kildeskolen og børnehaven endnu engang åbne dørene, og
inviterer denne gang til markedsfest for alle byens borgere. Det gør vi i
forbindelse med indsamlingen til Unicef – Myanmar. Markedsfesten begynder
kl. 16.30, hvor der vil være munkeoptog gennem Bygaden, herefter går vi alle
ind i gymnastiksalen og ser nogle af skolens elever spille musical, efterfølgende
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  Kildeskolen skriver - fortsat
går vi i præstegårdshaven, hvor der vil være markedsfest, med boder og spisning.
Vi håber rigtig mange vil møde op og hygge sig i fællesskab med naboer, venner,
børn og forældre.
Skolebestyrelsen har valgt, at de fra kommende skoleår vil benytte sig af
muligheden for at forkorte elevernes skoledag. Det har de valgt, fordi vi
vurderer, at dagen er for lang for eleverne, og at de sidste timer ikke giver så
stort et udbytte som ønsket. Til gengæld skal der være et antal timer svarende
til det de får færre, hvor der skal være to voksne på (enten lærer/lærer eller
lærer/pædagog). Vi har valgt for alle afdelinger, at prioritere to-lærertimerne i
dansk, for at have særlig fokus på elevernes læseindlæring.
Da eleverne fremover får tidligere fri fra skole har bestyrelsen samtidigt valgt, at
sætte et beløb af til SFOén, så de får mulighed for at lave særlige aktiviteter
den/de dage, hvor eleverne kommer tidligere.  

I forbindelse med indretning af vores nye bibliotek
har skolen fået en kæmpe globus. Globussen er lavet,
så børnene kan mærke højde- og dybdeforskelle
rundt om på kloden.
Skolen er blevet IT-eliteskole, da vi abonnerer på
mange IT-programmer til brug i undervisningen. Vi
har valgt at prioritere indkøb af elektroniske midler.
Det betyder, at vi nu råder over et stort antal IPads,
GoPro kameraer, elektronisk Lego og robotter.
Vores valg og brug af IT-programmer har nu resulteret

i, at vi via Clio online er blevet certificeret som IT-eliteskole. Vi glæder os til
fortsat at arbejde med IT i undervisningen, så børnene bliver gode til at benytte
de forskellige devices.

Vibeke Havre
skoleleder
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Årets konfirmander i Gyrstinge

Gyrstinge kirke 
juni—juli 2016 
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 Walk and talk gudstjeneste
Nys hjemkommet efter min daglige spadseretur kunne jeg tænke mig at spørge,
om andre måske kunne tænke sig at være med. Disse spadsereture bringer mig
megen glæde, hvad enten de foregår i sol eller regn, sommer eller vinter.
Jeg kunne derfor tænke mig at foreslå en

walk and talk gudstjeneste søndag den 10. juli i Gyrstinge 10.30.
Jeg forestiller mig, at du har en madpakke med hjemmefra, som vi spiser i
Gyrstinge Præstegård umiddelbart efter gudstjenesten. Herefter kører vi ud i
Store Bøgeskov, hvor vi vandrer en tur sammen i et behageligt tempo – 3-5
kilometer alt efter deltagernes formåen. Længden snakker vi om, når vi ved,
hvem der deltager. Jeg forestiller mig også, at vi runder af med medbragt kage
og kaffe, som vi nyder enten i skoven eller i Præstegården. En god måde at
tilbringe en dejlig sommereftermiddag på.
Der kan også med lethed arrangeres walk and talk gudstjenester de øvrige
søndage i juli, hvis det ønskes.
Jeg håber, at andre vil være med til at kombinere Ånd og krop ved sådanne
walk and talk-gudstjenester. Det er der et stort behov for. Der tales så meget
om motion og sundhed – og det er også godt nok – men jeg synes, at talen om
sundhed løftes, hvis vi også medtænker det åndelige.
Hvis du har lyst at være med, hører jeg gerne fra dig. Jeg har telefonnummer 57
61 30 10.
Jeg tager under alle omstændigheder madpakke med til gudstjenesten d. 10.
juli – uanset vejret – så tilmelding er unødvendig, men giv alligevel gerne et praj,
hvis det kan lade sig gøre.

Lisbeth Lundbech
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Konfirmandekskursion til København
Tidlig morgen den 5. april drog en gruppe konfirmander og deres hjælpsomme
forældre af sted til København på den årlige ekskursion med et højt fagligt
indhold, men også med vægt på hygge og det sociale sidst på dagen.
Ekskursionen dannede afslutningen på undervisningen, inden børnene skal
konfirmeres. De fleste skal konfirmeres her i pastoratet, men enkelte skal også
konfirmeres andetsteds. Det gik alt sammen over al forventning. Børnene var
lydhøre og opmærksomme på såvel Dansk-Jødisk Museum, som da vi så
Dronningens Gobeliner og til sidst under den faglige del i Københavns Domkirke.
Naturligvis blev de mere og mere trætte, men det er jo kun naturligt. På Dansk-
Jødisk Museum og på Christiansborg havde vi de respektive skoletjenester til
at hjælpe os og vi var meget heldige, at få nogle dygtige formidlere stillet til
rådighed. I Domkirken fortalte jeg selv om Thorvaldsens Jesus og apostelfigurer.
Den sociale del omfattede en tur i Rundetårn, nogle timer på egen hånd på
Strøget, aftensmad på tyrkisk restaurant og en biograftur i Palads, inden bussen
kørte os hjem igen efter en lang og begivenhedsrig dag.

En stor tak herfra til jer børn, men også til jeres forældre, men også tak til de 2
menighedsråd, som ikke er fedtede, når det gælder bevillingen til
konfirmandarbejdet.

Lisbeth Lundbech

Konfirmander foran Børsen
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Minikonfirmander i efterårsferien
Den nye skolereform giver os unægteligt problemer, hvad angår
minikonfirmandundervisningen, da det har vist sig umuligt at få et hold op at stå
efter en lang skoledag, hvor de små er trætte. Tidligere kunne det godt lade sig
gøre.
For at bakke op om minikonfirmandundervisningen, har de 2 menighedsråd
besluttet at slå de to hold i henholdsvis Gyrstinge og henholdsvis Bringstrup
sammen til ét og så bekoste taxakørsel frem og tilbage for de minikonfirmander,
der har et transportbehov til det sogn, hvor minikonfirmandundervisningen foregår.
Dette skulle alt andet lige give et bedre befolkningsunderlag. Dette har imidlertid
også vist sig utilstrækkeligt.
Vi vil derfor fremover prøve at udbyde minikonfirmandundervisning i skolernes
ferie – første gang i efterårsferien, men så til gengæld nogle få timer hver dag. Vi
ved godt, at nogle børn vil være på ferie med deres forældre, men det kan jo
godt tænkes, at nogle går hjemme og gerne vil have i hyggeligt og rart tilbud.
Minikonfirmandundervisning er jo slet ikke undervisning i en skolemæssig
forstand af ordet.
Vi prøver i hvert fald.
Der vil tilgå skolerne nærmere besked, når tiden nærmer sig.

Lisbeth Lundbech
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Konfirmandhjælpelærer
Menighedsrådene har af provstiets 5 % pulje søgt om en ekstrabevilling til en
konfirmandhjælpelærer i 2016/17. Dette hænger sammen med, at der er to
syvendeklasser på Ringsted ny Friskole i år og at skolen af hensyn til
skemaplanlægningen ønsker dem undervist på samme tid. Da det er en meget
stor mundfuld at undervise to klasser på en og samme tid, søgte vi derfor om at
få bevilget penge til en konfirmandhjælpelærer i den sæson, som står for døren
og fik det bevilget, hvilket vi er meget glade for. Nogle gange vil konfirmanderne
blive delt og andre gange vil de blive undervist sammen.
Konfirmandhjælpelæreren hedder Karen Aagaard Dam og har erfaring som
lærer fra Vetterslev skole; desuden er hun godt kendt med det kirkelige miljø
bl.a. som kirkesanger i Vetterslev-Høm, så vi ser frem til samarbejdet med en
dygtig og kompetent hjælpelærer. Karen Aagaard Dam vil deltage i introaften
for de nye konfirmander d. 8. september.
Undervisningen af vore elever på Byskovskolen varetages som hidtil af mig
alene.

Lisbeth Lundbech

Introaften for de nye konfirmander
finder sted i Gyrstinge kirke torsdag  d. 8. september kl. 19.00 og kan allerede
nu noteres i kalenderen. Nærmere information følger.

Lisbeth Lundbech
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Kirkebilen
Lad mig slå i et slag for kirkebilen. Menighedsrådene i Bringstrup-Sigersted-
Gyrstinge har en kirkebilsordning, således at du kan blive bragt gratis til og fra
gudstjeneste, hvis du bor i en af vore tre sogne.  Det er et rigtigt godt tilbud til
dig, som er gangbesværet eller af andre grunde ikke har mulighed for at
transportere dig selv til og fra gudstjeneste. Transportproblemer skal ikke afholde
dig fra at deltage. Der kan være stor rigdom og fred ikke blot i selve
gudstjenesten, men også i kirkerummet, kunsten, musikken o.s.v.  Der er ingen
grund til at holde sig tilbage. Tværtimod!.
Pengene er allerede sat af til det!
Du ringer blot til sognepræsten på tlf. 57 61 30 10 senest dagen før og så
bestiller jeg kirkebilen (en taxa) til dig. Hvis du siger til, kan jeg evt. bestille den,
således at du også har mulighed for en tur på kirkegården inden gudstjenesten.

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
Juni 2016
05. juni – 2.s.e.trin.: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
12. juni – 3.s.e.trin.: Haraldsted 9 – Gyrstinge 10.30
19. juni – 4.s.e.trin.: Allindemagle 9 – Bringstrup 10.30
26. juni – 5.s.e.trin.: Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30
Juli 2016
03. juli – 6.s.e.trin.: Bringstrup 9 (Bente Lybecker)
10. juli – 7.s.e.trin.: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30 (walk and talk)
17. juli – 8.s.e.trin.: Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30
24. juli – 9.s.e.trin.: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
31. juli – 10.s.e.trin.: Allindemagle 9 – Gyrstinge 10.30
August 2016
07. august – 11.s.e.trin.: Haraldsted 9 – Bringstrup 10.30
14. august – 12.s.e.trin.: Sigersted 9 (Jens Vollmer)
21. august – 13.s.e.trin.: Gyrstinge 9 (Jens Volmer)
28. august – 14.s.e.trin.: Bringstrup 9 (Bente Lybecker)
September 2016
04. september – 15.s.e.trin.: Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30
Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er angivet
OBS! Der tages forbehold for ændringer
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 GIF skriver
Bestyrelsen har rekonstitueret sig. Ny formand er Lars Overholdt, der også er
fodboldansvarlig. Jan Christoffersen er ny kasserer, Daniel Rastén er
næstformand, Jens Hynne Petersen er tovholder for gymnastik og badminton.
Fodboldholdene, både senior og børn, er i fuld sving med forårssæsonen. Vi er
særligt glade for at vores U5-10 hold har fået vokseværk og når vi samtræner
om tirsdagen er det en ordentlig bunke fodboldfriske drenge og piger, der løber
rundt på banen. Skriv til Lars på fodbold@gyrstingeif.dk, hvis dit barn skulle få
lyst til at være med.
Selvom der er lang tid til efteråret, er vi allerede i gang med at planlægge
indendørssæsonen for gymnastik, badminton og fodbold. Vi åbner for tilmelding
inden sommerferien. Træningstiderne bliver annonceret i næste nummer af
Bøgebladet og naturligvis på www.gyrstingeif.dk. 

Gode sommerhilsner fra Gyrstinge Idrætsforening

Lokalopgør på Gyrstinge stadion
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  Kilden til fitness skriver
sommeren venter -
OG DET SAMME GØR EN NY SÆSON – NOGET AT GLÆDE SIG TIL!
Vi forsøger løbende at tilgodese vores aktive medlemmers ønsker og behov i
fitness. Dette betyder, at vi arbejder på en række nye tiltag efter sommerferien,
som skal være med til at gøre fitness mere attraktivt!
HOLDTRÆNING
- kom ned og få en gratis prøvetime. Det er både sjovt og effektivt!!
Indoor cycling (gratis for alle medlemmer):
Tirsdage og torsdage kl. 18.30-19.30 med henholdsvis Martin og Karin (som
er tilbage fra barsel)
Cirkeltræning (gratis for alle medlemmer):
Mandage kl. 19-20 med Kim og onsdage kl. 18-19 med Lone.
Teenfitness for unge fra 10 år: (særskilt tilmelding)
Onsdage kl. 17-18 med Lone og Birgitte.
For yderligere information samt tilmelding, besøg vores hjemmeside
www.kildentilfitness.dk.
(Holdtræningen er med forbehold for ændringer, da ikke alle tider for den
kommende sæson er færdigforhandlet med øvrige aktører!)
KONTAKT
Vi kan også kontaktes på kilden@tilfitness.dk.
Vi bestræber os på at besvare Jeres henvendelser hurtigst muligt.
Vi glæder os til at byde Jer velkommen i Kilden til Fitness!

På vegne af bestyrelsen og instruktørerne.
Karin Kjærgaard Christensen
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Ringsted private skovbørnehave skriver
Den sidste måneds tid i skovbørnehaven har bl.a. budt på fortsat arbejde med
at tage imod små nye skovbørn. De små nye børn, som starter allerede før de
bliver 3 år, har brug for at blive introduceret til dagligdagen i skoven stille og
roligt i deres tempo. Det har fungeret rigtig godt at de helt små har været sammen
med 2 voksne i en „lillegruppe“, hvor de helt basale færdigheder så som
toiletbesøg i skoven, det at færdes ude i skoven, kende grænserne og
„stoppestederne“, sove sin middagslur ude i et shelter mm er leget ind. Der har
også været masser af tid til fordybelse i alle skovens spændende ting, heriblandt
krible krable liv og fugle.
Det hele skaber nogle små stærke individer, som lynhurtigt fungerer på lige fod
med kammeraterne. Selvfølgelig også fordi det er en del af børnehavens kultur,
at store hjælper små.
I Hanemosen sker der også ting og sager. En vaskeægte middelalderlandsby er
ved at tage form, og det summer af liv med masser af aktiviteter.
Mellemgruppen og skolegruppen har forberedt sig godt, og blandt andet været
på en rigtig god tur til Middelaldercentret i Nykøbing Falster, hvor der blev
kigget nærmere på hvordan man boede i middelalderen, hvordan tøjet så ud,
hvad man spiste og hvordan man havde ridderturneringer og bekrigede hinanden
med brug af store blider (stor slynge på hjul). Det hele var meget spændende,
og vejret fantastisk. At transporten til Nykøbing foregik i bus toppede bare
oplevelsen endnu mere. Det var således nogle meget glade og stolte børn der
kunne modtages tilbage i børnehaven af forældrene. Efterfølgende har børnene
fortalt masser af spændende genfortællinger af alle oplevelser.
Nu er det så meningen, at der den næste måneds tid skal bygges forskellige
værksteder i „byen“ i Hanemosen. Der skal være smedje, hvor der skal laves
forme og støbes forskellige ting. Et uldværksted bliver der også plads til. Her
skal børnene prøve kræfter med at farve uld med alle naturens farver, og også
karte og spinde uld. Et lerværksted bliver der også plads til, ligesom pileflet-
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Ringsted private skovbørnehave skriver
ning af hegn også er på programmet.
Sidst men ikke mindst skal der selvfølgelig laves masser af mad over bålet.
Nogle af ingredienserne hertil passes og plejes hjemme i børnehavens
køkkenhave. Der er løg, kartofler og grønkål undervejs, og børnene elsker at
passe haven.
Hjemme i børnehavens hønsegård er der også liv. For nylig er der kommet små
kyllinger til, som også følges nøje og beundres og nusses.
Middelalderprojektet munder den 17. juni ud i et „kildemarked“, hvor forældrene
inviteres indenfor til rejse tilbage i tiden. Det hele bliver meget livagtigt, ikke
mindst fordi børnene også har hver sin klædedragt, som de i øvrigt har på hver
dag i hele perioden med middelaldertema.
Det er en sand fornøjelse for både forældre og pædagoger at se hvordan børnene
engagerer sig og lever sig ind i det hele. Masser af viden bliver puttet ind i de
små, let som en leg.

Hilsen Tanja

Blide
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 Tirsdagsklubben skriver
Siden sidste udgave af Bøgebladet er der ikke de store nyheder at berette om.
Der nu fastsat dag og tid for vores udflugt til / på Sorø Sø med skibet / båden 
„Lille Claus„. Vi har reserveret pladser, ONSDAG den 31. AUGUST med
afgang fra Kongebroen (v.Støvlet Katrine) kl. 14. Tilmelding er nødvendig, senest
den 7.august og evt. samkørsel fra præstegården i Gyrstinge aftales samtidig.  
Kaffe og kage nydes ombord.
„Malergården„ og Cafe Strandlyst i Odsherred er udflugtsmål den 14. juni. Der
er afgang med bus kl. 9.30, fra den (desværre) nu lukkede dagligvarebutik i
Gyrstinge, og forventet hjemkomst samme sted senest kl. 17.  Pris for medlemmer
er 250,- kr og 350,- kr for ikke medlemmer. Tilmelding senest den 7. juni til
Else 5784 5212, Jonna, 5786 6075 eller Inga 5761 6086.

Arbejdsgruppen ønsker god sommer! På gensyn til Sct.Hans i præstegården,
til søturen og sensommerfesten på Skovkroen.

Venlig hilsen, Hilde.
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 Læserne skriver
Husker du april måneds forside på Bøgebladet? Af elever og lærere på
Ørslevvester skole år 1939? Børge Johansen fra Gyrstinge har nu sat navn på
samtlige ansigter, og de er som følger:
Øverste række fra venstre mod højre: Arne Hansen, Knud Petersen, Karlo
Christiansen, Keld Beck, Egon Hansen, Hans Christian Jørgensen, Poul
Mikkelsen.
Anden række fra oven: Rita ?, Kaja Margrethe Sørensen, Inger Christiansen,
Rita Jensen, Kristine Møller, Ellen Jensen, Ingrid Jensen, Børge Johansen.
Tredje række fra oven: Karl Bauer, Arne Olsen, Henning Jensen, Lilly
Christiansen, fru Camilie Lambert og lærer Hans Lambert, Rigmor Christiansen,
Asta Jørgensen, Ellen Grann.
Fjerde række: Erna Jørgensen, Tove Petersen, Inge Mikkelsen, Tove Petersen
(Ørslevvester), Elna Nielsen, Magda Olsen, Elen Christiansen, Margrethe
Christiansen.
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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 LarsenLandsbyhuset
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, Ringstedtlf. 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.euwww.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 ThomsenFjenneslevAlt i tømrer- ogsnedkerarbejdeBakkegårdsvej 26 - Ørslevvester4173 Fjenneslevtlf. 2190 6871 E-mail: tomrerthomsen@gmail.comwww.tomrerthomsen.dk

Mind4natureMånedlige naturdage i„mindfulness haven“.Stressbehandlinger,meditationsaftner, foredrag,Kurser og urtekundskabV. Stress og naturvejlederDoreen Møller HolmquistGyrstinge skovhuse 274173 FjenneslevTlf. 2094 0463www.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

Lokalrådudlejer telt (6x8 m)og en stor rund grilltil private arrangementer.Kontakt:
Kenn Vium tlf. 5784 5639

Peberdalsgaard BISON
Salg af  Bisonkød, et sundt ogmørt kvalitetsprodukt.Gyrstingevej 88, 4100 Ringsted.Tlf. 4073 5313 for bestilling og mereinfo.

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 364100 Ringsted
se kontaktoplysninger påwww.landsbyhuset-gyrstinge.dk
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Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvesterformand Jess Friis,Gyrstinge Bygade 5-724 63 59 35, lokalraadet@gyrstinge.dk
Menighedsrådetformand Else Hansen,Gyrstinge Præstemark 41, Ringsted5784 5212,
Kildeskolen, www.kilde-skolen.dkleder Vibeke Havre,Gyrstinge Bygade 34, Ringsted5762 7262, vibh@ringsted.dkKildeskolens bestyrelseformand Peter FlenstedKildeskolens SFO og børnehave,leder Vibeke Havre,Gyrstinge Bygade 34, Ringsted5762 7266, vibh@ringsted.dk
Ringsted Kommunale Dagpleje
ringsteddagpleje.dagtilbud.ringsted.dkleder Lone Dissing, 5762 8121
Ringsted Private Skovbørnehaveleder Hanne P. Weber,Store Bøgeskovvej 30 B, Ringsted3810 5040, hpw@ringstedskovborn.dk
Landsbyhuset, landsbyhuset-gyrstinge.dkformand Jens Andersen,Gyrstingevej 101, Ringsted5784 5526, jahu1@privat.dk

Tirsdagsklubbenved Hilde Andersen,Borgvej 7, Sorø5784 4840
Gyrstinge Hjemmeside,www.gyrstinge.dkwebansvarlig Steen Mortensen,Gyrstingevej 41, Ringsted3195 0693, webmaster@gyrstinge.dk
Kilden til fitness, Landsbyhuset,www.tilfitness.dkformand Lone Sanggaard,Gyrstinge Bygade 44, Ringsted5784 5453,
Idrætsforeningenwww.gyrstingeif.dkformand Lars Overholdt,Høtoften 12, Ringsted6063 4191, lars@gyrstingeif.dk
Byg og Boformand Ole Olsen,Nordbjergvej 32, Ringsted5761 3039, loenninge@gyrstinge.dk
Vandværketformand Niels Mogensen,St. Bøgeskovvej 25, Ringsted5784 5374
Andelsforeningen „Købmanden“formand Ole Olsen

Velkommen!Er du ny beboer i Gyrstinge eller Ørslevvester? I så fald vil vi i redaktionen byde digrigtig hjertelig velkommen til vores sogn. Sognet dækker over ca. 320 husstande omgivetaf smuk natur, sø og skov. Derudover råder vi over et Landsbyhus, en købmand, enskole med tilhørende SFO og børnehaveafsnit, en skovbørnehave, en dagpleje og desudenen række aktive råd og foreninger, der alle i et eller andet omfang er med til at tilbydesociale aktiviteter for store og små i løbet af året. På denne side finder du navne ogadresser på de mange formænd og –kvinder, som du altid kan kontakte for at hørenærmere om netop deres forening. Ellers er det muligt at følge med enten i nærværendeblad, 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
Juni

Bøgebladet udkommer
03. Fælles indkøbstur til Jystrup brugs, kl. 13.00
05. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
07. Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19.30
09. Markedsdag ved Kildeskolen, i anl. af Unicef By 2016, kl. 16.30-20.00
14. Tirs.klub.: Sommerudflugt til Malergården, Odsherred
23. Sankt Hans fest i præstegårdshaven, kl. 18.00
25. Kildeskolen holder sommerferie
Juli
10. Walk-and-talk gudstjeneste, Gyrstinge kl. 10.30
11.-29. Kildeskolens SFO holder lukket
August

Bøgebladet udkommer
15. Kildeskolen starter nyt skoleår
20. Arbejdsdag, Landsbyhuset. Kom og giv en hånd...
31. Tirs.klub.: Mini-udflugt til Sorø sø
September

Kilden til fitness starter holdsæson
08. Introaften for nye konfirmander, Gyrstinge kirke, kl. 19.00
13. Tirs.klub.: Sensommerfest på Skovkroen
20. Tirs.klub.: Kortspil i prøstegården
27. Tirs.klub.: Miniudflugt til „Dansk cykel- og knallertmuseum“, Glumsø

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


