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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 okt. 2016 - deadline 25. sep.
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Lokalrådet skriver
Vi har arbejdet hele forsommeren på at gøre en ny hjemmeside klar, og nu kan
vi endelig præsentere den for jer alle.
Hjemmesiden kommer bl.a. til at indeholde info om:
- Arrangementer i byen
- Links til alle byens institutioner, foreninger mv.
- Nyttige telefonnumre.
- Nyheder, kalendre mv.
- Historie om Gyrstinge og Ørslevvester
- Info til potentielle tilflyttere
- Meget mere…
Endnu er hjemmesiden igang med at blive fyldt med tekst og billeder, men gå
allerede nu ind og se hvordan det går.
Skulle der også komme invitationer til arrangementer, der kunne deles med
resten af Gyrstinge & Ørslevvester er alle velkomne til at kontakte os på
lokalraadet@gyrstinge.dk.
Hjemmesiden hedder: www.gyrstinge.dk
Siden kan ses på både PC, tablet og mobil. Så gå ind og hold jer opdaterede.

Lokalrådets hjemmesideudvalg
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Lokalrådet skriver - fortsat

 Forsidefoto

Informationsmøde om anlæg ved gadekæret i Ørslevvester
Lokalrådet har fået bevilliget penge til anlæg af aktivitetsområdet ved gadekæret
i Ørslevvester.
Lokalrådet vil derfor gerne invitere alle interesserede til et informationsmøde
om etablering af faciliteterne. Vi mødes

ONSDAG DEN 17. AUGUST KL. 19.00 VED GADEKÆRET.
Har du lyst og mulighed for at deltage i det praktiske arbejde med etablering af
faciliteterne, er du velkommen til at møde op, så vi kan aftale nærmere. Har du
ikke mulighed for at deltage i mødet, men godt vil være med til f.eks. at bygge
en bålhytte, er du velkommen til at sende en mail til Lokalrådet:
lokalraadet@gyrstinge.dk eller at ringe til en af lokalrådets medlemmer.

Lokalrådet

Bjarne Krogs mark i starten af juni - fantastisk blomsterhav af valmuer og korn-
blomster, som nok også maleren Claude Monet ville have foreviget!
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 Byg og Bo skriver
Købmandsbutikkens fremtid
I maj måned måtte Købmanden i Gyrstinge lukke, og dermed må vi konstatere,
at der ikke er basis for en dagligvarebutik i traditionel forstand i vores
lokalområde. Bygningen, der ejes af Byg og Bo, har stået tom siden lukningen,
og i bestyrelsen har vi diskuteret, hvorledes vi fremover kan udnytte de tomme
lokaler til gavn for Gyrstinge-Ørslevvester.
Vi arbejder i bestyrelsen med 3 prioriterede fremtidsmuligheder:

1.Udlejning til flere mindre erhvervsdrivende.
2. Indretning af udlejningsboliger.
3.Salg.

Punkt 1 er vores absolutte første prioritet. Vi forestiller os, at man udlejer nicher
eller mindre lokaler til f.eks. 5-7 erhvervsdrivende, der hver især betaler en
mindre husleje. Tilsammen skal huslejerne kunne række til driftsomkostningerne
m.v. til bygningen.
Vi vil gerne opnå følgende med dette „projekt“:

- signalere, at vi stadigvæk ønsker at have forretninger/virksomheder i
området.

- have en lokal mulighed for kunne afhente medicin, pakker, købmandsvarer
m.v.

- at der ikke står tomme bygninger og skæmmer Gyrstinge
- at genskabe et samlingssted, hvor man kan se og møde andre
- skabe muligheden for at lokale (og andre) iværksættere kan få sat deres

forretning/virksomhed i gang relativt billigt
- give mulighed for, at større butikker har satellit-afdelinger.
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 Byg og Bo skriver - fortsat
Vi tænker os, at „butikken“ skal være åben et par timer dagligt for afhentning af
medicin, dagligvarer, pakker m.v..
Bestyrelsen er ved at afklare mulighederne og økonomien i denne løsning, og vi
regner med at fremkomme med et løsningsforslag i løbet af et par måneder.
Men vi vil også gerne have forslag og ideer udefra – f.eks. fra lokale ildsjæle. Vi
har næste bestyrelsesmøde den 5. september.
Ny formand og nyt bestyrelsesmedlem
På det sidste bestyrelsesmøde i Byg og Bo konstituerede foreningen sig som
følger:
Formand: Søren Langkjær-Larsen
Næstformand: Bjarne Møbius
Kasserer: Ole Olsen
Sekretær: Steen Kisselhegn.
Da Steen Mortensen havde ønsket at udtræde af bestyrelsen pga. stigende
arbejdspres med Landsbyhuset, indtrådte suppleant Jesper Schaadt Hansen i
bestyrelsen.

Søren Langkjær-Larsen
formand
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Lokalrådets søudvalg skriver
Helhedsplanen for Gyrstinge sø er nu vedtaget
Byrådet har den 6. juni 2016 vedtaget en helhedsplan for Gyrstinge og Haraldsted
søer. Dermed har byrådet fastlagt de overordnede rammer for, hvorledes man
vil udnytte og beskytte søerne fremover.
Planen er en god balance mellem hensynet til benyttelse og beskyttelse af naturen.
Det fremgår således af planen, at Gyrstinge Sø skal bevares som naturområde,
hvilket i stor udstrækning betyder, at søområdet bevares som det er. Det ligger
også fast, at der etableres en vandresti hele vejen rundt om søen, og adgangen
til området bliver fra Øvej ved østdæmningen, gennem Store Bøgeskov samt
muligvis via Hjejlevej.
Man skal nu i gang med detailplanlægningen, dvs. gennemførelsen af de mange
gode forslag og intentioner, der er i helhedsplanen. Dette arbejde vil bl.a. foregå
i et brugerråd, og det forventes, at Byrådet i løbet af efteråret tager endelig
stilling til, hvorledes dette råd skal organiseres.
Søudvalget.
I Søudvalget er vi meget tilfredse med vedtagelsen af helhedsplanen, og vi kan
konstatere, at politikerne i stor udstrækning har fulgt de ønsker, som vi har haft
til søens fremtid.
Søudvalget er nedsat i juli 2012 af Lokalrådet for Gyrstinge-Ørslevvester samt
Lokalforum for Merløse og omegn. Udvalget arbejder således ikke blot for alle
borgere i Gyrstinge og Ørslevvester, men dækker også den nordlige side af
søen med repræsentation derfra. Udvalgets kommissorium er at arbejde for, at
Gyrstinge sø bevares som et naturområde samtidig med, at borgerne får bedre
adgang til søen og mulighed for at nyde naturen i området.
Udvalget har holdt møder, haft kontakt til foreninger og myndigheder, herunder
Ringsted kommune. Udvalgsarbejdet har også omfattet høringer, deltagelse i
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Lokalrådets søudvalg skriver - fortsat
offentlige møder, udarbejdelse af ideoplæg, udarbejdelse af informationer og
meget andet.
Brugerråd.
Udvalgsarbejdet vil i den nærmeste fremtid bestå i at sikre Søudvalget en central
placering i det kommende brugerråd således, at de intentioner, der er i
helhedsplanen, bliver gennemført i god balance mellem hensynet til benyttelse
og beskyttelse. Søområdet har stor betydning for vores lokalsamfunds unikke
natur med sø, skove og åbne marker.  Dermed har søens fremtid også betydning
for alle borgerne i området.
Hvad skal der ske nu?
Egentlig ikke så meget. Stien rundt om søen skal etableres, og der skal bygges
en ny bro over Frøsmose Å. Så skal der opstilles fugletårne, etableres en ridesti
mellem Store Bøgeskov og Allindemagleskoven og opsættes informationstavler.
Endelig skal søen „pakkes ud“. Gyrstinge sø er ved at forsvinde i et bælte af
træer, der vokser på søbredden. Der skal således tyndes i trævæksten og
etableres græsningsfolde, hvor græssende dyr sørger for naturplejen.
Kommunen har allerede afsat et mindre beløb til gennemførelse af helhedsplanen
samt driften af søområdet. Det er vores ønske, at kommunen i 2017-budgettet
afsætter så mange penge, at helhedsplanen kan gennemføres fuldt ud i 2017.

Steen Kisselhegn, Søudvalget
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 Landsbyhuset skriver
Ligesom i juninummeret af Bøgebladet har jeg påtaget mig at orientere lidt om,
hvad der foregår i og omkring Landsbyhuset.
Vi bestræber os på at have repræsentanter for alle brugergrupper i bestyrelsen
således, at vi løbende holder os orienteret om, hvordan huset kører og om der
er plads til forbedringer. Gyrstinge Idrætsforening har netop skiftet formand, så
Lars Overholdt har overtaget Jens Hynne Petersens plads i bestyrelsen for
Landsbyhuset.
Med fare for gentagelse, så arbejder vi i øjeblikket på at finde en løsning
angående 5-årsgennemgangen, hvor der blev påvist rigtig mange fejl og mangler,
men det trækker ud med en endelig afgørelse om, hvorvidt vi kan få udbetalt
garantisummen til udbedring af blot nogle få af disse.
Der er som altid arbejde, der skal gøres, så den 20. august holder vi igen
arbejdsdag. Det bliver i umiddelbar forlængelse af Festsalsgruppens møde kl.
8, så mon ikke vi går i gang ved 9-tiden? Har du tid og energi, vil en hjælpende
hånd blive modtaget med glæde og taknemmelighed.
En af de indtægter vi har haft i snart mange år er det årlige Tour de Gyrstinge,
men vi har i år valgt ikke at lave et sponsorcykelløb, da arbejdet med dette ikke
længere står i et rimeligt forhold til udbyttet. Desuden er vi flere i bestyrelsen,
som på det personlige plan har valgt at skrue lidt ned for blusset af flere forskellige
grunde. Dette skal dog ikke afholde andre fra at tage tøjlerne og sætte noget i
gang. Vi står hjertens gerne til rådighed med hjælp og vejledning til nye
initiativtagere.
HUSK: Landsbyhuset tilhører os alle, og skal bruges så meget som muligt til
glæde for hele området.

På bestyrelsens vegne
Vera Mortensen
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  Tirsdagsklubben skriver
Her er nogle tilbageblik fra Tirsdagsklubbens aktiviteter siden sidste udgave af
BØGEBLADET.
Årets heldagsudflugt gik / kørte til Odsherred, hvor Malergården,  fam. Swanes
maleriske hjem, var første stop. Før vi på egen hånd gik på opdagelse på gården
og i de smukke omgivelser, fik vi en lille forfriskning under det store træ på
gårdspladsen. Et dejligt måltid mad nød vi på Cafe Strandlyst i Vig. Kenn var
på hjemturen, hvor den medbragte kaffe og kage blev drukket ved Fårevejle
kirke, en meget engageret fortæller om „alt mellem himmel og jord„! Kenn og
Dorthe var på hjemmebane og vi fik mange, gode informationer om området!
Tak for jeres initiativ !
Sct. Hans festen i Gyrstinge præstegård var igen en stor succes med næsten
udsolgt af kager og kaffe. Dette til trods for en temmelig våd periode efter
spisningen.
Her kigger vi så fremad på den nye sæson :
Den 31. august, kl. 14, fra Kongebroen v. Slagelsevej, står 33 af klubbens
medlemmer til søs på Sorø Sø. Vi håber på godt vejr, så kaffe og kage kan
nydes ved Parnasgrunden, hvor vi i så fald går fra borde en time for så at
fortsætte turen til Kongebroen.
Sensommerfesten (i år den 13.sept.) på Skovkroen, er en tradition, vi holder
fast i. Underholdningen i år er HCs MusikQuiz, en kaffebordsleg á la Hit med
Sangen. Kaffe, kage og aftensmad og taffelmusikant Max er bestilt.  
Som noget nyt starter kortspil allerede den 20. september. En mini-udflugt er
der arrangeret til „Dansk cykel-og knallertmuseum“ i Glumsø, den 27. sept.
I den kommende sæson tilbydes flg. foredrag o.a.: “Pigerne fra Sprogø“,
„Glædesstunder i Indien „, „ Eventyrlig camping i Rusland „, „ Årets begivenheder
i kongehuset„, Banko, Julefest og  Rejseforedrag v. Klingenberg Busrejser.
Kortspil hver anden gang. Se kalender i Bøgebladet.
Arbejdsgruppen glæder sig over det store fremmøde til både kortspil og foredrag
m.m. På gensyn!!  
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Gyrstinge kirke 
august—september 2016 

Menighedsrådet inviterer jer til at høre om arbejdet i menighedsrådet. Det sidste
år er der sket store ting; vi har fået kalket kirken indvendig og den er blevet fin.
Præstegården er også nykalket. Stien fra Præstegård til kirken er også blevet
renoveret.
Vi vil også meget gerne høre om jeres ønsker til arbejdet, så kom og deltag.
Opstillingsmøde går ud på at få opstillet en liste med dem der kunne have lyst til
at tage del i arbejdet, som er interessant og ikke alt for krævende, hvis vi hjælpes
ad.
Der skal opstilles 5 personer, samt nogle suppleanter

Kom og vær med 13. september kl. 19.00 i Præstegården.
Menighedsrådet giver kaffe og kage.

Else Hansen

Menigheds-, orienterings- og opstillingsmøde



12

 Høst
Efteråret har sin helt egen magi og rummes godt i ordene sødme og vemod.
Sommeren er nu gået på hæld og duftene bliver skarpe.
Jeg synes Lars Busk Sørensen i helt særlig grad er i stand til at bevæge sig i
dette spændingsfelt. Læs f.eks. dette vers (DDS 731v.2)

„Nu haster skyerne forbi,
Og modne æbler falder i
oktobermørke haver.
Gud lukker årets gyldne ring,
og sindet samler sig omkring
de lyse nætters gaver.“

Hør melodi på www.dendanskesalmebogonline.dk
Fra gammel tid har det været skik at samles i vore kirker og takke Livets Gud
for høsten. Vi er ikke alle nødvendigvis landmænd, men tænker vi efter, vil jeg
mene, vi alle har noget at takke for: en god ægtefælle, en god ven, gode ople-
velser, gode kår mv. – kun fantasien sætter grænser. Livet har, når alt kommer
til alt budt på muligheder for os alle. Vi skal blot huske og lægge mærke til
dette, for vores liv og livsvilkår er ingenlunde en selvfølge. Høstgudstjenesten er
her en god mulighed for at bære sin tak frem.
Kirkerne vil naturligvis den dag være smukt pyntet med korn, æbler, blomster
mv.Vi glæder os til at hilse på dig i vore smukke middelalderkirker.
Der er høstgudstjeneste:
Gyrstinge 11. september kl. 10.30 (lettere traktement bagefter)
Bringstrup 18. september kl. 10.30
Sigersted 25. september kl. 10.30

Lisbeth Lundbech
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Walk and talk gudstjenester
Gudstjenesterne i

Sigersted d. 3. september kl. 10.30
og

Bringstrup d. 2. oktober kl. 10.30
tilrettelægges som walk and talk gudstjenester, hvor vi efter gudstjenesten spiser
vores medbragte madpakke i kirke eller menighedshus, hvorefter vi går en tur
på ca. 3. km. og runder af med medbragt kaffe og kage et eller andet sted. Vi
vil være færdige omkring kl. 15.00.
Vores første walk and talk gudstjeneste i juli var en rigtig god erfaring og det
viste sig her, at ca.  3 km er en passende distance. Vi fik snakket og hygget – vi
skal jo ikke nå noget -  men fik også nogle gode natur- og sanseoplevelser,
medens vi vandrede.  Naturen er jo et særligt erfaringsrum, ligesom kirken også
er det.
Jeg forestiller mig, at vi den 3. september vandrer til Hagbards Høj og nyder
den smukke og særegne natur dernede med de mange sjældne planter. Vi skal
også høre sagnet om Hagbard og Signe. Hagbards Høj er i øvrigt en del af
Klosterruten ligesom Sigersted Kirke også er det.
Den 2. oktober vil det være naturligt at spadsere i Bringstrupskoven, som blev

plantet i år 2000 som en naturskov, der får lov
at gro vildt, så vidt det er muligt. Skoven er nu
blevet stor og tæt samt meget afvekslende, da
den er beplantet med de træer, som var i
Danmark efter sidste istid. Den har lidt karakter
af en tempereret urskov med sø, slette m.v. Jeg
forestiller mig at vi – hvis vejret er til det – drikker
vores eftermiddagskaffe i bålhytten ved skoven.
Tilmelding er ikke nødvendigt, men jeg vil da
være glad for et praj på tlf. 5761 3010 eller
mail llu@km.dk
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Minikonfirmander 19. + 20. oktober
Det har været vanskeligt at få minikonfirmandundervisning op at stå pga. den
nye skolereform, da de små er alt for trætte sidst på eftermiddagen. Vi har
derfor besluttet at udbyde minikonfirmandundervisning i nogle af skoleferierne,
første gang i efterårsferien, nemlig d. 19. + 20. oktober fra kl. 9 formiddag til kl.
15 eftermiddag, dog således at vi torsdag d. 20. oktober slutter af med en
spagettigudstjeneste kl. 17.00, hvor hele familien inviteres.
Såvel sognepræst som minikonfirmandlærer vil medvirke begge dage og i hele
forløbet.
Vi skal ned i skoven, hvor vi skal på bibelsk vandring og besøge bl.a.
„Genezareth Sø“, hvor så mange af de bibelske beretninger har udspillet sig. Vi
skal til bålhytten og have ild i „brændofferalteret“. Vi skal også op på det bjerg,
hvor Jesus holdt sin bjergprædiken mv.  Vi skal i kirken og have små meditative
gudstjenester, hvor vi ligger på liggeunderlag. Vi skal i menighedshuset og se
film, tegne, male, klistre, tilrette lægge spaghettigudstjeneste. Vi skal også pynte
kirken op til spaghettigudstjeneste. Vi skal holde familiegudstjeneste. Der vil
således blive plads til såvel aktivitet som fordybelse.
Bespisning: kirken sørger for bespisningen begge dage.
Aldergruppe: 9-11 år
Målgruppe: 9-11 årige fra Kildeskolen og Ringsted ny Friskole samt 9–11
årige børn fra pastoratet i øvrigt.
De børn fra Gyrstinge, der ønsker at deltage, vil blive afhentet ved Gyrstinge
kirke af en taxa på kirkens regning og blive bragt hjem igen. Der vil være
voksenledsagelse.
Pris: Det er gratis at deltage.
Tidspunkt: onsdag d.  19. oktober kl. 9.00 – 15.00 og torsdag d. 20.oktober
kl. 9.00 – 17.00 (afslutning kl. 17.00 med spaghettigudstjeneste med
efterfølgende spisning for hele familien).
I øvrigt: det er ikke nødvendigt at være døbt for at deltage. Desuden bør du
også vide, at undervisningen er frivillig og ikke nødvendig for at blive konfirmeret.
Tilmelding: senest fredag d. 14. oktober med kontaktdata samt barnets
navn og fødselsdagsdato til Lisbeth Lundbech, llu@km.dk eller Gitte
Stolberg, gitte.stolberg@gmail.com

Lisbeth Lundbech
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Konfirmander 2016 / 2017
I skrivende stund er der tilmeldt 25 til undervisning
og/eller konfirmation i dette pastorat. Der vil blive
konfirmation i alle vore 3 kirker i 2017. Ikke alle
25 skal konfirmeres i vore kirker. De går blot til
undervisning hos os. Til gengæld er der også nogle
stykker, som går til undervisning andetsteds, men
kommer hjem og bliver konfirmeret i deres
sognekirke.

Lisbeth Lundbech

Når dette Bøgeblad udkommer har man allerede mødtes første gang efter
sommerpausen i spiseklub for enlige. Det er nemlig rart at spise i selskab med
andre.
Derfor kan det annonceres at næste spiseaften er

Onsdag d. 7. september kl.18.00 i Gyrstinge Præstegård.
Klubben er for enlige, der har lyst at spise et måltid sammen med andre enlige.
Maden smager ligesom bedre, når man indtager den sammen med andre, så
opfylder du dette kriterie, er du velkommen til at komme og spise med.
Der er bare et par småkrav for at deltage nemlig: du skal være enlig og du skal
bidrage aktivt. F.eks. ved at lave mad på skift sammen med 2 andre.
Det koster 50 kr pr gang
Tilmelding til Kirsten Forsingdal 5780 9457 eller 2617 4503 helst inden mandag
d. 5. sept.

Spiseklub for enlige
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Sogneaften
Dirch Passer, Den elskede klovn

Sogneaften med sognepræst Otto Lundgaard d. 27 oktober  i
Gyrstinge Præstegård.

Otto Lundgård, der i det daglige er sognepræst ved kirkerne i Ringsted, vil
gæste os d. 27. oktober med et af sine kendte foredrag om vores allesammens
Dirch Passer.
Dirch Passer kunne om nogen få os til at le, men Otto Lundgård understreger at
det alene ikke er hans hensigt med foredraget, og han har i nedstående
sammenfattet, hvad foredraget omhandler.
Dirch Passer, Den elskede Klovn
Der er gået mere end 35 år, siden skuespilleren og komikeren Dirch Passer
blev revet bort fra os; han døde med klovnekostumet på – og som mange
dengang forudså, har ingen endnu kunnet erstatte ham.
Men hvad var det, som netop Dirch Passer kunne glæde os med? – hvad var
det, han rørte ved indeni os, så vi altid blev glade i hans selskab? – og hvad var
det ved ham, vi alle elskede, så vi fulgte ham på vejen op, men også fulgte ham,
når hans vej gik ned?
Dette og meget andet fra en stor og rig karriere vil blive berørt – også med
lattermusklerne, men ikke kun med dem – når vi samles og i et par timer deler
vores minder om vores elskede klovn, Dirch Passer.
For vi husker ham endnu.  Og det vil vi gøre sammen.
Mere om aftenens indhold og starttidspunkt følger i næste Bøgeblad og i
Lokalbladet, men sæt gerne allerede nu kryds i kalenderen.

Lokalrådet og Menighedsrådet
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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
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

(walk and talk efter gudst. I Sigersted)
11. september – 16.s.e.trin.: Vetterslev 9 – Gyrstinge 10.30(høst +

lettere traktement bagefter)
18. september – 17.s.e.trin.: Bringstrup 10.30 (høst)
25. september – 18.s.e.trin.: Allindemagle 9 – Sigersted 10.30 (høst)
Oktober 2016
02. oktober – 19.s.e.trin.: Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30

(walk and talk efter gudst. I Bringstrup)

Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er angivet
OBS! Der tages forbehold for ændringer
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 GIF skriver
Indendørssæsonen står for døren. Skynd dig ind og få ungerne og dig selv
tilmeldt på Gyrstingeif.dk.
Vi starter op den 5. september. På gymnastiksiden byder vi på hold for far, mor
og barn, Spillopper (3-4 år), Krudtugler (5-6 år), De seje Springere (7-12 år)
og seniormotion.
Der er badminton for børn, voksne og familier.
Fodbolden er i fuld gang udendørs for seniorer. U6-U10-holdene starter op på
træningen efter sommerferien i uge 33 og går indendørs efter efterårsferien eller
når vejret kræver det. 
Vi glæder os til at se jer. Find alle træningstider og tilmelding til holdene på
Gyrstingeif.dk.

Fra gymnastikopvisningen, marts 2016
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  GIF skriver - fortsat
Seniormotion.
Sommeren er gået med sol, regn og blæst, ja en rigtig dansk sommer.
Nu er det tid til at komme i gang med at motionere for vinteren 2016- 2017.
Vi starter op ONSDAG 14. september kl. 10. i LANDSBYHUSET.
Jeg glæder mig til en ny sjov vinter, hvor vi får rørt vores krop og ikke mindst
lattermusklerne.
Håber at NYE vil komme med til, og mødes med andre til et dejligt  fællesskab.
Der er jo blevet mindre „liv“ i byen, efter købmandsbutikken desværre måtte
lukke.
Så MØD op og se om ikke det er noget for DIG.

Med venlig Hilsen
Inga Larsen

*****
NYT TILBUD ……… STOLEGYMNASTIK….
Til dig M/K som ikke er til almindelig gymnastik,
men godt kunne have brug for bevægelse. Jeg
vil prøve at starte et STOLEGYMNASTIK
hold op.
Jo ældre du bliver, des vigtigere er det at du
vedligeholder din krop.
Det vil blive onsdag kl. 11-12 i Landsbyhuset.
Start d. 14.september.

Med venlig Hilsen
Inga Larsen
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 Kilden til fitness skriver
Klar til sæsonstart
NOGET AT GLÆDE SIG TIL I SÆSONEN 2016/2017
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.
Cirkeltræning (gratis for alle medlemmer):
Mandage kl. 19-20 med Kim og onsdage kl. 17.30-18.30 med Lone.
Teenfitness for unge fra 10 til 15 år:
Onsdage kl. 16.30-17.30 med Lone og Birgitte.
For yderligere information samt tilmelding, besøg vores hjemmeside
www.kildentilfitness.dk.
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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 „Gyrstinge i bevægelse“ skriver
Sidste nyt  fra „Gyrstinge i bevægelse“
Illustrationen på multibanens boldvæg er blevet udskiftet, og er nu monteret
rigtigt. Leverandøren UNO havde monteret den forkert og i en lysere farve end
vi havde bestilt, det er der nu rettet op på. Vi håber at man er enige i at den nye
farve er pænere og falder bedre ind i omgivelserne omkring multibanen.
Vi har haft en kamp med leverandøren UNO om fejlmonteret trampolin, sagen
er nu endelig afsluttet. Trampolinen er blevet hævet lidt og den niveauforskel
der var rundt om trampolinen er nu blevet jævnet ud. Vi havde købt gummefliser
til at lægge på området rundt om trampolinen, dem lagde Uno på ved samme
lejlighed. Nu håber vi, at vi kan gå efterår og vinter i møde uden at få et
mudderbad, som var tilfældet sidste efterår, vi har i hvert tilfælde gjort hvad vi
kunne for at undgå det.
Næste projekt
Vi arbejder forsat på at få penge i kasse til „Gyrstinge i bevægelse“, det næste
projekt vi arbejder på at skaffe penge til er forsat en stor udendørs aktivitetsplads
ved Landsbyhuset og boldbanerne samt at anlægge træningsruter med QR-
koder i lokalområdet Gyrstinge og Ørslevvester.
Vi har søgt flere fonde som vi vil få et svar fra i september, vi forsætter med at
søge i løbet af efterår og vinter, både store og små fonde. Vores budget ligger
på 900.000 kr. så der et stykke vej endnu.
Vi har været så heldige at få et sponsorat på mobilcovers, powerbanks og
computertilbehør. Vi tog til bagagerumssalg i Ringsted lørdag d. 23. juli hvor vi
solgte for 4500 kr, det var en fin indtjening til projektet på 4 timer. Vi regner
med at tage af sted en gang til for at få solgt det sidste. Ja vores motto er Alle
bække små gør en stor å.
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„Gyrstinge i bevægelse“ skriver
Vi håber også på at lokale børn igen vil hjælpe os med at sælge juleskrab i nov/
dec til fordel for projektet, det var en stor succes sidste år.
Skulle nogle sidde derude med en god ide til at tjene penge til projektet eller
som gerne vil give en hånd med til diverse opgaver er man altid meget velkom-
men til at kontakte os på gyrstingeib@gmail.com eller mobil nr. 22 90 89 97
Gyrstingestand
„Gyrstinge i bevægelse“ vil også være tilstede på Ringstednatten d. 26. august
med en udstilling og en aktivitet. Foreninger, institutioner m.m  fra lokalområdet
som har lyst til at deltage på standen eller som gerne vil give en hånd med på
dagen et par timer er mere end velkommen ! Jo flere vi er jo bedre til at repræ-
sentere vores lokalområde på Ringstednatten. Send en mail til
gyrstingeib@gmail.com angående deltagelse, hjælp eller hvis man har spørgs-
mål angående standen - så hurtigt som muligt.

Mange hilsner fra
Jeanette Baag og Hanne Aagesen

Gyrstinge i bevægelse
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 Nørkle-holdet skriver
Torsdag den 15. september kl. 14

begynder strikkesæsonen igen i Gyrstinge Præstegård. Vi mødes som sædvanligt
hver anden torsdag hele vinteren, og alle er velkomne uanset alder og evner. Vi
hygger over en kop kaffe, mens pindene gløder.

*****

Smukke Kattehaler ved Gyrstinge
sø.
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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. 3042 5458

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

www.bakkegarden.dk
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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.dkkonst. leder Charlotte Dec-Pedersen,Gyrstinge Bygade 34, Ringsted5762 7262, cp@ringsted.dkKildeskolens bestyrelseformand Peter FlenstedKildeskolens SFO og børnehave,konst. leder , Winnie K. HansenGyrstinge Bygade 34, Ringsted5762 7266, cp@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 Søren Langkjær-Larsen,Gårdstofte 54, Ringsted2082 3003, sl@langkjerlarsen.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 dig rigtighjertelig velkommen til vores sogn. Sognet dækker over ca. 320 husstande omgivet afsmuk natur, sø og skov. Derudover råder vi over et Landsbyhus, en skole med tilhørendeSFO og børnehaveafsnit, en skovbørnehave, dagpleje og desuden en række aktive rådog foreninger, der alle i et eller andet omfang er med til at tilbyde sociale aktiviteter forstore og små i løbet af året. På denne side finder du navne og adresser på de mangeformænd og –kvinder, som du altid kan kontakte for at høre nærmere om netop deresforening. Ellers er det muligt at følge med enten i nærværende blad, på vores hjemmesidewww.gyrstinge.dk - eller måske du bare kan spørge naboen. Under alle omstændigheder
– velkommen til!                                                                         Bøgebladets redaktion
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Kalender
August

Bøgebladet udkommer
07. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
15. Kildeskolen starter nyt skoleår
17. Beboermøde ved Ørslevvester gadekær, kl. 19.00
20. Arbejdsdag, Landsbyhuset. Kom og giv en hånd... kl. 9.00
23. Lokalrådsmøde, Gyrstinge præstegård, kl. 19.30
26. Ringstednatten
31. Tirs.klub.: Mini-udflugt til Sorø sø
September

Kilden til fitness og GIF starter holdsæson
07. Spiseklub for enlige, Gyrstinge præstegård, kl. 18.00
08. Introaften for nye konfirmander, Gyrstinge kirke, kl. 19.00
11. Høstgudstjeneste, Gyrstinge kirke, kl. 10.30
13. Tirs.klub.: Sensommerfest på Skovkroen

Menighedsmøde, Gyrstinge præstegård, kl. 19.00
14. Seniormotion og Stolegymnastik starter, Landsbyhuset, kl. 10.00
15. Nørkledamer, sæsonstart, Gyrstinge præstegård, kl. 14.00
20. Tirs.klub.: Kortspil i prøstegården
27. Tirs.klub.: Miniudflugt til „Dansk cykel- og knallertmuseum“, Glumsø
Oktober

Bøgebladet udkommer
17.-21. Kildeskolen holder efterårsferie
18. Tirs.klub.: Foredrag, Anne-Birthe Ottsen, „ Glædesstunder i Indien“
19.-20. Minikonfirmandundervisning, Bringstrup, kl. 9.00
25. Tirs.klub.: Kortspil
27. Sogneaften om Dirch Passer v. Ole Lundgaard, Gyrstinge præstegård

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


