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Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd
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Jonas Grønskov, Gyrstinge Bygade 1 30 79 78 50
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Kontaktperson: Leif Larsen, Gyrstinge Præstemark 35 22 18 85 05

Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen. 57 80 93 25
Sognepræst Lisbeth Lundbech, Bringstrup Præstegård 57 61 30 10

Provst Lars Poulsen, Kirkevænget 2c, Sorø 5783 05 34
Andet:
Graver : Kirsten Kristensen 2243 64 62
Kirkeværge: Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen. 5780 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: Jess Friis
Redaktion: Lokalrådet og Menighedsrådet (red.)
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere eller afvise indlæg.
Lay-out: Birgitte Niemann
Tryk: Lemann grafisk, Stenlille
Annoncer: Henvendelse til Arne Aagesen, 35 85 77 79
Oplag: 410. Se tidligere numre på www.gyrstinge.dk
Ved manglende levering - kontakt redaktionen (red.).

Næste blad udkommer feb. 2017 - deadline 25. januar
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Lokalrådet skriver
Noget af det der virkeligt fylder i lokalmedierne for tiden, er diskussionen omkring
Områdeledelse på skolerne i Ringsted Kommune. Det skal ikke være nogen
hemmelighed, at det selvfølgeligt også fylder en del i Lokalrådet, idet vi ingen
interesse har i, at få Områdeledelse til „vores“ skole Kildeskolen. Det er dog
ikke fordi vi frygter at Kildeskolen står over for en lukning, det er mere fordi vi
synes Kildeskolen er et godt aktiv i vores dejlige sogn, hvilket skyldes den
lokale ledelse og bestyrelse. Kildeskolen er med til at skabe liv i vores nærmiljø,
og det samarbejde alle de lokale foreninger har fået op at stå med Kildeskolen,
mener vi kan blive svært at opretholde, hvis Områdeledelse indføres.
Lokalrådets ønske er tværtom, at Kildeskolen får endnu mere frie rammer end
det er tilfældet i dag, så Kildeskolen kan få en mere markant profil, så der kan
konkurreres med de private friskoler i større grad en det er tilfældet for
nuværende. Lokalrådet er ikke i tvivl om, at hvis Kildeskolen en dag skulle
blive truet med lukning, så ville private kræfter føre skolen videre som en Friskole.
Derfor opfordrer vi i samarbejde med Landsbyforum de lokale politikere til at
droppe forslaget omkring Områdeledelse, og i stedet skabe noget ro omkring
skolerne i Kommunen, så skolerne kan komme videre med alt det gode
samarbejde og initiativ, der udvises i det lokale.

I forhold til Gyrstinge Sø og stiføringen hele vejen rundt om søen, er der set
med Lokalrådets øjne, desværre kommet lidt grus i maskinen. Det gør at
stiføringen ikke starter op nu, som ellers planlagt, men udskydes på ubestemt
tid. Der er nemlig kommet to indsigelser/klager, hvoraf den ene er fra en lokal
borger og den anden er fra Dansk Ornitologisk Forening. Vi synes det er
ærgerligt, idet flere glædede sig til, at kunne gå en tur hele vejen rundt om søen
på en trampesti. Hvornår der nu sker noget vides ikke.

Vi håber at mange af jer har givet jeres mening til kende i den undersøgelse
Kommunen har udført vedrørende Trafikhandlingsplanen. Lokalrådet har
besluttet at holde fast i, at der skal ske noget i vores sogn, der sikrer mere
sikker trafik – ikke mindst for vores skolebørn. Derfor har Lokalrådet også
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Lokalrådet skriver - fortsat

 Forsidefoto
Gyrstinge præstegårdshave i efterårsbeklædning - oktober 2016.

sendt et samlet ønske ind til Kommunen, i forhold til Trafikhandlingsplanen,
hvor vi blandt andet beder om en mere sikker vej og cykelsti mellem Ørslevvester
og Gyrstinge. Spændende bliver det i hvert fald, at se Kommunens endelige
plan - den skulle jo gerne afspejle nogle af de problematikker vi hver i sær har
indsendt.

Julen står i øvrigt for døren, og igen i år arrangerede Lokalrådet og
Menighedsrådet julegudstjeneste og juletræstænding med efterfølgende glögg
og æbleskiver. I år har vi dog valgt, at det ikke skal være det eneste arrangement
vi holder i julen. Der bliver derfor en madbix med hamburgerryg og grønlangkål
den 20. december – se særskilt opslag.

God jul til alle
Jess Friis, Formand
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Mangler du en julegave ide ?
Det kunne være til dig selv eller din mand-kone-far-mor-søn-

bedstefar eller er god ven eller veninde.

Hvad så med en billet til en Skotsk whisky aften.
 

Lokalrådet i Gyrstinge/Ørslevvester indbyder til en whiskysmagning,
fredag d. 27. januar kl. 19.30 i Landsbyhuset i Gyrstinge.

Der vil blive præsenteret et udvalg af de forskellige whiskys, som Skotland
er så kendt for, lige fra Whisky lavet på det blideste kildevand og lette

bygmalt til de tunge Whiskys lavet på „mosevand“ og bygmalt røget over
mosetørv.

 
Kort sagt er der mulighed for at prøve et udsnit af de mange forskellige
skotske varianter og denne gang også en „udenlandsk single malt“ og

samtidig få lidt af vide om whiskyfremstilling.
Kenn står for præsentationen af whiskyen.

 
Er du interesseret, så kontakt Kenn på telefon 5784 5639/eller mail
kenn@vium.org, gerne hurtigt, da der er begrænset deltager antal.

 
 Prisen for arrangementet er 250 kr.

For en god ordens skyld, så er der rygeforbud til dette arrangement, men
det er tilladt at bruge udenoms arealet.

 

Vel mødt
på Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvesters vegne

Kenn
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 Byg og Bo skriver
Nyt forretningscenter undervejs i Gyrstinge
Den gamle brugsbygning laves om til et forretningscenter, hvor unikke
produkter og et rigt butiksliv skal medvirke til at fastholde Gyrstinge-
Ørslevvesters position som et aktivt og attraktivt lokalområde.

Er du en erhvervsdrivende, som er på udkig efter et nyt udsalgssted, eller har
du måske en butiksejer gemt i maven? Så er det nye projekt omkring etableringen
af et forretningscenter i Gyrstinge måske lige den mulighed, du har gået og
ventet på.

Det er lokale kræfter med lokalforeningen Byg og Bo i spidsen, som har set
potentialet i at omdanne den gamle brugsbygning til et mekka for unikke
produkter fra såvel lokale som regionale fødevareproducenter, kunst-
håndværkere, bryggerier, husflid, slagter, dyrefoder m.v.

Formanden for Byg og Bo, Søren Langkjær-Larsen, er begejstret for udsigten
til at skabe et inspirerende forretningsmiljø til gavn for såvel butiksejere som
handlende.

- Du er nødt til at tænke i nye baner og udfordre den traditionelle måde at gøre
tingene på, hvis du vil overleve som butiksejer i mindre lokalsamfund som vores,
fortæller Søren Langkjær-Larsen og fortsætter, med dette projekt føler vi virkelig,
at vi kan tilbyde mindre og nystartede virksomheder et nyt og forbedret
fundament at drive deres virksomheder på.

Samtidig kan de handlende godt begynde at glæde sig til en købsoplevelse ud
over det sædvanlige.

- Vi bygger videre på alle de ting, der i dag fungerer så godt i de mindre butikker,
men samler dem under et tag. Derved vil kunderne opleve et rigt udvalg af
specialvarer og finde inspiration hos butikker, som de måske ikke på forhånd
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 Byg og Bo skriver - fortsat
vidste eksisterede, siger Byg og Bos lokalformand og pointerer:

- Har man allerede en velfungerende butik, vil der også være gode muligheder
for at kombinere den med et lejemål i det nye forretningscenter og derved opnå
en endnu større tilstedeværelse i vores område.

Fællesskabet løfter den enkelte
Konceptet bygger på en forventning om, at mindre butikker, som folk
eksempelvis i dag driver i private omgivelser, vil kunne opnå store fordele ved
at gå sammen under én matrikel. Samtidig vil man fra Byg og Bos side skabe en
følelse blandt butiksejerne af at være del af et fællesskab, som bidrager til
lokalområdets positive udvikling.

Blandt de åbenlyse driftsfordele hører muligheden for udvidede åbningstider.
Butikkerne kan i det nye forretningscenter holde åbent hver dag, også selvom
ejeren af den enkelte butik ikke har mulighed for at bemande den.

- Der etableres en fælles kasse, som hver dag vil være åben inden for et endnu
ikke fastlagt tidsrum, siger Søren Langkjær Larsen og fortæller, at de enkelte
forretninger på skift vil bemande kassen.

På den måde er man ikke sårbar over for sygdom eller hensynstagen til andre
gøremål.

Foruden udvidede åbningstider ser folkene bag projektet gode muligheder for,
at forretningerne kan lukrere på hinandens sortiment. Den ene butik vil med
andre ord tiltrække kunder, som får øjnene op for andre butikkers varer og
omvendt.

Sidst men ikke mindst vil den månedlige husleje for de kommende butikker
blive holdt på et absolut minimum. Muligheden for at stable en rentabel forretning
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 Byg og Bo skriver - fortsat

på benene er derfor bestemt til stede.

På jagt efter en ildsjæl
Som en af de faste butikker i det nye center vil der blive etableret en kiosk,
hvilket blandt andet skal sikre, at køb af traditionelle kioskvarer samt post- og
medicinudlevering fortsat kan finde sted i Gyrstinge.

Indehaveren af kioskfunktionen skal være en central person og en ildsjæl for
projektet, da vedkommende skal stå for den daglige drift i centret. Personen vil
ikke blive aflønnet, men vil få stillet et gratis lejemål til rådighed for kiosken.

Indfaldsvinklerne til rollen som kioskejer kan være mange.

- Vi vil naturligvis gerne have en person, som har erfaringen og redskaberne til
at løfte opgaven, men vigtigst af alt leder vi efter én, som brænder for projektet,
siger Søren Langkjær-Larsen, og kommer med et eksempel:

- Måske går der en person rundt med en drøm i maven om at få sit eget, men
som måske ikke har haft midlerne til at forfølge drømmen. Det kan nu lade sig
gøre hos os.

Er du interesseret i at høre mere om det kommende forretningscenter i Gyrstinge,
eller kunne du måske se dig selv som en af forretningsindehaverne, så kontakt
Søren Langkjær-Larsen fra Byg og Bo på telefon: 2082 3003
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 Landsbyhuset skriver

Så skete der lidt nyt i sagen om 5-årsgennemgangen af Landsbyhuset.
Bestyrelsen har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde besluttet at indgå forlig
med boet efter Kjær & Lassen og tage imod et beløb til endelig afslutning af
denne sag, som nu har taget 1½ år. Vi har i bestyrelsen måttet sande, at vi
hverken har tid eller kræfter til at fortsætte, ligesom vi ikke mener, at vi kan
bruge flere penge på advokater uden at have sikkerhed for, at der kommer
noget positivt ud af det. Selvfølgelig ville vi gerne have haft den fulde garantisum
udbetalt, men det skal ikke koste os vores nattesøvn. Vi vil nu bruge vores
kræfter på at se fremad og få sat gang i noget positivt i stedt for konstant at løbe
panden imod en mur.

Denne beslutning kommer bl.a. til at betyde, at vi på et tidspunkt skal finde
penge til at få lavet de to gavle med glasprofilerne, og det bliver meget dyrt, så
vi skal have sparet op. Vi er som altid åbne for forslag til aktiviteter, der kan
give indtægter til Landsbyhuset, og samtidig være til gavn for lokalsamfundet.
Vi står meget gerne til rådighed med hjælp, hvis der skulle være nogen, der
gerne vil sætte gang i et eller andet. Det behøver ikke være kæmpestore
arrangementer, lidt har også ret.

Næste store begivenhed for Landsbyhuset bliver den retssag, som skal afgøre,
om vi får den tilkørselsvej, vi har ventet på i over 6 år. Sagen kommer for Østre
Landsret den 12. december, og vi håber selvfølgelig, at dommen, som nok først
bliver afsagt efter jul, falder ud til Ringsted kommunes fordel, så der kan
eksproprieres, så også boldbanen kan udvides. Det vil forbedre mulighederne
for f.eks. at kunne afholde stævner, hvilket igen vil styrke Gyrstinge
Idrætsforening. I sidste ende kan vi jo håbe, at det vil trække flere nye beboere
til området, hvis der er et aktivt forenings- og fritidsliv. Så kryds fingre for et
godt resultat.
Til sidst vil vi gerne ønske alle en god jul og et godt nytår.

Bestyrelsen
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 Tirsdagsklubben skriver

Til årets sidste Bøgeblad har Tirsdagsklubben følgende arrangementer
at informere om.

Den 6. december er der julehygge med sang , underholdning, smørrebrød m.m.
Kortspil den 13.december.

Det nye år starter med whist den 3.janunar.

Den 10. januar er der „Rejseforedrag og inspirationsmøde„,  hvor Peter Nygaard
og to rejseledere fra Klingenberg Busrejser står for dagens program (incl. kager
til kaffen)!

17.januar, kortspil og den 24. januar status og banko /„ generalforsamling„! 

I februar måned, den 7., skal vi med Elisabeth Steensberg, Sorø, på vandretur
i Pyrenæerne, hvor hun sammen med sin datter gik på Caminoen til Santiago de
Compostela.

Alle møder er kl. 14 - 17 i Gyrstinge præstegård!
Dette var alt for denne gang! Arbejdsgruppen er glade for den store opbakning
til klubbens aktiviteter og ønsker alle et  GODT NYTÅR og på gensyn i 2017!   

De bedste hilsener, Hilde Andersen .
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Nytårskur 1. januar i Sigersted

Gyrstinge kirke 
December - januar 2016/17 

Nytårskur 1. januar kl. 15.00 i Sigersted

Menighedsrådene inviterer efter gudstjenesten i Sigersted d. 1. januar 2017 kl.
15.00 på et glas „boblevand“ med lidt tilbehør, således at vi på festligste vis kan
ønske hinanden et godt nytår.

Organist og sanger glæder os med et lettere repertoire under kuren.

Lisbeth Lundbech
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 Stilhed midt i stormen

Uddrag af juleprædiken 2015
„Stilhed midt i stormen“ !! – det er bestemt ikke ligetil, men derimod en ganske
vanskelig øvelse.
Det var det for Maria og Josef den dag i stalden, da de sad der fattige og alene
og uden en ordentlig fødeafdeling. Det er det den dag i dag.
„Dit Rige komme“ „ske din vilje“, beder vi i Fadervor. Jeg gad vide, om vi i
virkeligheden ved, hvad det er, vi beder om, for måske har vi misforstået, hvad
Guds Rige er og tror, at det er fravær af storm.
- og det er det jo ikke!!
Ifølge vore forestillinger er Guds Rige ofte en slags slaraffenland med evig har-
moni og fred, men læser vi Det nye Testamente, så bliver det helt tydeligt, at
Guds Rige er noget andet end vi tror, for i Det nye Testamente loves vi ikke en
fred, der minder om en slags mindfulness, hvor vi søger indad mod en indre
harmoni, men vi møder derimod en fred, der – om jeg så må sige – overgår
enhver forstand. Vi loves en fred i modsigelsens tegn.
Vi er slet ikke i tvivl om, at Maria og Josef blev fyldt af en uendelig glæde, den
nat, de modtog himmelsønnen – ikke blot som en gave, men også som en
mægtig opgave.
Det bliver vi alle, når vi står med en nyfødt i vore arme. Vi føler ærefrygt, men
vi kan nok også føle med Maria den dag ved korset – 30 år senere – hvor hun
står med sin døde søn i armene. Sikke en smerte!! Et eksempel på, at Guds
kærlighed undertiden kan gøre ondt.
Som det var dengang, sådan er det også i dag, når kristne forfølges og kirker
brændes ned eller når sørgende og nødlidte, på trods af alle odds alligevel
ufortjent og uforskyldt oplever Guds kærlighed. Sand fred er et under og et
mirakel.
Vi beder godt nok „dit Rige komme“ og „din vilje ske“ i Fadervor og mener det
helt bestemt også, men jeg tror dog, at vi skal vove at se i øjnene, at Guds Rige
måske er noget helt andet end det, vi tror og noget helt andet end det, vi vil,
men lad os i hvert fald prøve af et ærligt hjerte at gribe den store glæde, som
der forkyndes om i juleevangeliet. Den findes, men det er ikke nødvendigvis let
at begribe den! Glædelig jul. Amen
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Julekoncert i Gyrstinge kirke

Julekoncert med akkordeonisten Julie Holmegaard Schade
Gyrstinge Kirke d. 15. december 2016 kl. 19.00

 
Kom og oplev en smuk koncert med akkordeonisten Julie Holmegaard Schade!
Julie Holmegaard Schade begyndte at spille harmonika som 8-årig på
Kalundborg Musikskole ved Heidi Holme Bjerborg. Som kun 16-årig blev
Julie optaget på Esbjerg Musikkonservatorium ved Docent Jytte Von Rüden.
Det efterfølgende år fortsatte Julie sine studier i Frankrig ved Prof. Jacques
Mornet. I 2012 vendte hun tilbage og fortsatte bachelorstudiet på Det Kgl.
Danske Musikkonservatorium ved Prof. Geir Draugsvoll. Julie studerer nu ved
den anerkendte unge accordeonist Bjarke Mogensen og har netop afsluttet sin
kandidateksamen med top karakterer og er samtidig blev optaget i
solistklassen. Ved siden af sine studier på musikkonservatoriet, arbejder Julie
som kirkesanger i Borup sogn og er samtidigt ved at uddanne sig som korleder
på Kirkemusikskolen Sjælland. 
 
Aftenens program i Gyrstinge Kirke varer en time. Vi vil bl.a. blive budt på små
sonater af Domenico Scarlatti, 2. Sats Toccata fra Usbekistan suiten af Georgi

Mushel samt Haiti af Franck Angelis.
Derudover garanterer vi julestemning, da Julie
også vil akkompagnere fælles sang af nogle
af vores dejlige julesalmer.

Sæt stort kryds i kalenderen torsdag d. 15.
december kl. 19.00 !

Lene Jelsager
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Omsorgs- og ansvarserklæring!

Et godt råd

Hvis faderskabet ikke er fastslået, når et barn fødes, skal det afgøres enten ved
en erklæring eller ved dom.

Hvis der ikke er tvivl om, hvem faderen er, er det letteste senest 14 dage efter
fødslen elektronisk på www.borger.dk med digital signatur at indgive en sådan
erklæring. I din e-post finder du en nærmere beskrivelse af, hvordan du gør.

Hvis jeg ikke senest 14 dage efter fødslen har modtaget en sådan elektronisk
omsorgs- og ansvarserklæring skal jeg videresende sagen til Statsforvaltningen,
som så anlægger en faderskabssag med en betydelig længere sagsbehandling til
følge, hvilket er til stor ærgrelse for mange nybagte forældre.

Jeg vil derfor råde til, at man snarest og senest 14 dage efter fødslen indgiver en
sådan erklæring elektronisk på www.borger.dk, selv om jeg godt er klar over,
at dette  ikke nødvendigvis er det første, man tænker på efter en fødsel.

Hvis du af den ene eller anden grund ikke har mulighed for at indgive den
elektronisk, så ring mig op på tlf. 5761 3010.

Lisbeth Lundbech
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Kyndelmisse

Kyndelmissegudstjeneste i Bringstrup 5. februar kl. 16.00

Ved en kyndelmissegudstjeneste spiller levende lys en afgørende rolle og
gudstjenesten er meget stemningsfyldt. Vinteren og mørket har stadig magt på
dette tidspunkt af året, men det er tydeligt at lyset er ved at få magt her først i
februar. I ordet „kyndel“ gemmer ordet „candle“ sig, som vi kender fra det
engelske ord for „lys“. En kyndelmissegudstjeneste er således en
lysmessegudstjeneste. Rent teologisk spiller lyset en stor rolle i Det nye
Testamente i beskrivelsen af Kristi frelsesgerning.
„Jeg er verdens Lys“ siger Jesus f.eks. et sted og i Johannesevangeliets
juleevangelium kan vi læse således „Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert
menneske, var ved at komme til verden“.
Der er mange skriftsteder.
Kyndelmissegudstjenesten arrangeres som en familiegudstjeneste, hvor jeg håber,
at konfirmanderne vil medvirke.

Lisbeth Lundbech
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted

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

December 2016
04. december – 2.s. i Advent: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30
11. december – 3. s. i Advent: Bringstrup 9 (Bente Lybecker)
18. december – 4. s. i Advent: Haraldsted 9 – Sigersted 10.30
24. december – Juleaften: Gyrstinge 14 – Sigersted 15.15 – Bringstrup 16.30
25. december – Juledag: Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
26. december – 2. Juledag: Gyrstinge 10.30

Januar 2017
01. januar – Nytårsdag: Sigersted 15 (nytårskur)
08. januar – 1.s. e. h. 3 Konger: Bringstrup 9 (Mette Marbæk Johansen)
15. januar – 2. s. e. h. 3 Konger: Gyrstinge 9 (Bente Lybecker)
22. januar – 3. s. e. h. 3 Konger: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
29. januar – 4. s. e. h. 3 Konger: Haraldsted 9 – Gyrstinge 10.30

Februar 2017
05. februar – Sidste s.e.h.3 Konger: Haraldsted 10.30 – Bringstrup 16 (Kyndelmisse /

familieg.)

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

OBS! Der tages forbehold for ændringer
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 Lokalrådet skriver

Fællesspisning tirsdag den 20. december kl. 18

Da den årlige tur med Menighedsrådet i år er aflyst, har Lokalrådet og
Menighedsrådet stukket hovederne sammen og fundet ud af, at vi arrangerer
fællesspisning tirsdag den 20. december kl. 18 i Landsbyhuset. Menuen er
hamburgerryg med gørnlangkål og brundede kartofler. Til dessert laver vi
æblekage. Samme dag har GIF gymnastik juleafslutning, så vi opfordrer til at
man kommer ind og spiser med og så vil vi forsøge at lave lidt hyggelig
underholdning. Prisen er den samme lave som altid, nemlig 50 kr. for voksne og
25 kr. for børn. Øl, vand og vin kan købes. Af hensyn til indkøb er tilmelding
nødvendig og kan ske til Vera på tlf. 2364 3113 eller på mail til
vera@gyrstinge.dk senest tirsdag den 13. december.

Hvis der er nogle, der meget gerne vil med, men ikke bryder sig om at gå ud om
aftenen, vil vi gerne forsøge at koordinere samkørsel, så sig til ved tilmeldingen.
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Ringsted private Skovbørnehave skriver

Efteråret er over os, ja faktisk har vi også set vinteren vise tænder et par enkelte
dage. Det er dog på ingen måde noget der skræmmer børnene i Ringsted private
Skovbørnehave. De elsker skoven i al slags vejr, og lever til fulde op til det
gamle ordsprog med – “at der ikke findes dårligt vejr, kun dårlig påklædning“.
Bare på med flyverdragten og regntøjet og afsted!

Pædagogerne i børnehaven har valgt at køre videre med forsøgsordningen
omkring de aldersopdelte stuer. I hvert fald for en tid. Det har vist sig meget
givende for alle parter, og har skabt en ro til at kunne gøre nogle forskellige ting
med børnene.

På Vandloppestuen, som er stuen for de små og nyest ankomne børn, har man
benyttet skovens flotte „efterårsuniform“ til at lave et tema om farver. De har af
flere omgange været på „farvejagt“ i skoven, hvor de så på tur skulle finde de
farvede kort pædagogerne havde lagt  tilfældigt i et område, og så komme
tilbage med kortet. Sjov måde at træne farver, og børnene elskede det, og
begyndte også selv at ligge mærke til farver andre steder, fx på hinandens tøj og
på bladene i skoven. En „skattejagt“ i skoven hvor børnene fulgte farvede strimler
af stof var en anden aktivitet. Her kunne motorikken nemlig også tænkes ind.
Og når der nu er gang i farverne, så må man ikke
glemme hyggen. En af de kolde dage blev der
således hygget med en lækker rødbedesuppe lavet
over bål i Hanemosen. Madlavningen i børnehaven
er altid en aktivitet hvor børnene er med hele vejen.
Fra klargøring af ingredienser hjemme i huset, over
pakning af vogne og transport til Hanemosen, og
sidst med færdiggørelse af det endelige måltid ved
bålet. Det er noget de fleste børn virkelig godt kan
lide. De spiser mange gange også nogle ting de
sikkert ikke ville have spist derhjemme.
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I gruppen med de større børn på Rygsvømmerstuen har den forgangne måned
budt på tema om jagt. Nogle vil nok tænke, at dette er et meget voksent tema,
og på nogle områder „langhåret“ og svært tilgængeligt for de 4-6 årige, men det
har været en kæmpe succes, hvor børnene virkelig har levet sig ind i det. Børnene
har lært om dyrene som jægerne skyder. Hvordan ser hannerne ud, og hvordan
ser hunnerne ud. De har fundet fodspor i skovbunden og i sneen, og slået disse
op i bøger. De har lært hvordan man skal opføre sig når man er på jagt, at man
skal snige sig af sted , og være musestille. Vi har været så heldige, at kunne
trække på et par af børnenes forældre, som er jægere, og har derigennem fået
meget spændende foredrag om jagtudstyr, og om apportering med hunde.
Sidstnævnte blev visualiseret på græsplænen foran børnehaven med rigtige fugle
( til anledningen tøet op fra fryseren), som hundene hentede fint efter at skuddet
havde lydt ( fremtvunget af et bang fra en smadret papirspose).  Vi kan i
Skovbørnehaven bryste os af en gruppe af meget engagerede forældre, som
gerne stiller op i alle mulige situationer. Dem er vi glade for.
Jagt temaet skulle naturligvis afsluttes med at hver enkelt barn skulle erhverve
sig sit eget personlige jagttegn. Det kom i hus efter bestået skriftlig prøve, hvor
de forskellige dyr bl.a skulle matches med de rigtige fodspor, og hanner kendes
fra hunner.
Børnene har selvfølgelig også fabrikeret små jagtgeværer i træ og metal, og en
helt ny – til anledningen forfattet jagtsang – er blevet lært og sunget om og om
igen. Det har virkelig været et vellykket tema. Og et forældrene derhjemme har
hørt rigtig meget om fra børnene.

Varme efterårshilsner fra  Ringsted Private Skovbørnehave

Ringsted private Skovbørnehave skriver
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  Kildeskolens børnehave skriver
Så fik vi vores Halloween-tema og -fest med skolen godt og vel overstået, og
vi har nu vendt blikket mod jul, og de traditioner der følger med den.

I november har vi haft gang i diverse kreative værksteder, som alle munder ud
i en masse „jule-hemmeligheder“ som vi har opfordret forældrene til ikke at
spørge for meget ind til… Vi har forsøgt at bruge mange forskellige
indgangsvinkler i værkstederne, så alle børn forhåbentlig har prøvet noget, de
syntes var sjovt.

Sideløbende med det kreative har vi også fortsat dialogisk læsning på
programmet. Hos de yngste har vi f.eks. læst om pingvinen Josephine, som bor
på Sydpolen. Det har givet anledning til at kigge lidt på jordkloden, og tale om
arktiske dyr.

I december skal vi både til Cirkus Nissesjov og i Ishøj Teater og se en
juleforestilling. Vi skal til julegudstjeneste i kirken, have juletræsfest og selvfølgelig
også julefrokost. Ind i mellem skal vi synge julesange, læse kalenderhistorie,
klippe-klistre og måske også bage lidt. Så vi går en travl men hyggelig måned i
møde – forhåbentlig vil også vejret vise sig fra den julede side, så vi kan få
kælkene frem i haven. Den smule sne vi fik sidst, rakte dårligt til en snemand!

I ønskes en glædelig jul og godt nytår
af børn og personale i Kildeskolens børnehave
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  Festsals-udstiller skriver

Lilli Pedersen udstiller i Landsbyhuset i Gyrstinge
Jeg har tegnet og malet lige fra barnsben og søgte derfor ind på Den kongelige
Porcelænsfabrik hvor jeg blev elev og der i gennem modtog tegneundervisning
af fabrikkens lærere. Derud over har jeg modtaget undervisning i både udland
og Danmark af forskellige kunstnere. Jeg dyrker nu kunsten i hverdagen som
pensionist. Jeg maler mest med akryl, men også akvarel og der ud over hygger
jeg med fotografiet, hvor jeg tit manipulerer med billederne, så de bliver til
noget helt andet end fra start.
Udstillingen i Landsbyhuset rummer bl.a. værker hvor jeg er inspireret fra mine
rejser i udlandet. Særlig er den ene væg er med billeder fra en meget spæn-
dende rejse til Sydafrika, hvor der er den mest fantastiske natur og dyreliv.
Akvarellerne er motiver fra Danmark og Sydeuropa. De 4 foto er trykt på
lærred som giver en helt speciel overflade. De 2 store er manipuleret (eller
sammensat) af flere forskellige billeder og de 2 små viser partier fra et meget
faldefærdigt hus.
Jeg håber at min lille udstilling i Landsbyhuset vil fornøje betragterne og give lidt
liv til væggene i husets lokaler. Hvis et af billederne falder i jeres smag, kan de
købes ved henvendelse til mig på tlf. 2219 9523. Der står pris på billederne.

Jeg har en hjemmeside hvor du kan
se flere af mine værker:
www.lillipedersen.dk hvor der også
er en udstillingsliste.

Med venlig hilsen Lilli Pedersen
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 Læserne skriver

Genbrugslys
Er du en af dem, som ikke nænner at smide et halvt brændt lys ud, men omvendt
heller aldrig får det brugt? Så vil det måske glæde dig, at du kan aflevere
lysstumperne i en spand i Gyrstinge præstegård, hvorfra de sendes til genbrug
hos Kirkens Korshær, som støber nye flotte lys af stumperne og sælger. Alle
størrelser, farver og faconer modtages. Er der lukket i præstegården, kan du
også aflevere hos Bodil Krag-Andersen på Gyrstinge Bygade, eller i en af
Kirkens Korshærs genbrugsbutikker.
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 „Kilden til fitness“ skriver

Der er (heldigvis) efterspørgsel på træningstider i Landsbyhuset nu hvor vinter-
sæsonen rigtig er kommet igang. Det har blandt andet betydet, at for at klemme
et ekstra børnehold ind onsdag eftermiddag, er Teenfitness-holdets træningstid
flyttet fra 16.30 til klokken 17.00. Ligeledes er det efterfølgende Cirkeltrænings-
hold rykket en halv time, og træner nu 18.00-19.00. Så har det tidligere knebet
med at nå frem til tiden, skulle det være lidt lettere nu.

Vi har allerede mange aktive unge mennesker på Teenfitness-holdet, men der
er altid plads til flere 10-14-årige piger og drenge!

Ligeledes er der ledige pladser på Cirkeltræningsholdet - det er nogle gange
lettere at komme afsted til holdtræning, så bare mød op, og se om det er noget
for dig!

Dermed tilbyder Kilden til fitness følgende hold:
Mandage 18.00-19.00: Styrketræning for drenge (13-18 år)

     19.00-20.00: Cirkeltræning
Tirsdage 18.30-19.30: Indoor Cycling (kræver tilmelding)
Onsdage 17.00-18.00: Teenfitness (10-14 år)
               18.00-19.00: Cirkeltræning
Torsdage: 18.30-19.30: Indoor Cycling (kræver tilmelding)

Læs mere på vores hjemmeside www.kildentilfitness.dk eller kom og tal med
en instruktør fra holdtræningen, eller torsdag kl. 17.00-18.00, hvor der fast er
en instruktør til at hjælpe i centret.

Har du ønsker eller ideer til andre former for holdtræning, hører vi også gerne
fra dig.

Glædelig jul og godt nytår ønsker dit motionscenter,
Kilden til fitness
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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

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

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. 3042 5458

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

www.bakkegarden.dk
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Landsbyhuset
Vandrerhjem, fitness, festsal, sportshal,

mødelokale

Gyrstinge Bygade 36
4100 Ringsted

se kontaktoplysninger på
www.landsbyhuset-gyrstinge.dk
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Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvester
formand Jess Friis,
Gyrstinge Bygade 5-7
24 63 59 35, lokalraadet@gyrstinge.dk

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

Kildeskolen, www.kilde-skolen.dk
konst. leder Charlotte Dec Pedersen,
Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7260, kildeskolen@ringsted.dk
Kildeskolens bestyrelse
formand Peter Flensted
Kildeskolens SFO og børnehave,
konst. leder , Winnie K. Hansen
Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7261, wikh@ringsted.dk

Ringsted Kommunale Dagpleje
ringsteddagpleje.dagtilbud.ringsted.dk
leder Lone Dissing, 5762 8121

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
2091 4596,hilde.pico.andersen@gmail.com

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

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

Idrætsforeningen
www.gyrstingeif.dk
formand Lars Overholdt,
Høtoften 12, Ringsted
6063 4191, lars@gyrstingeif.dk

Byg og Bo
formand Søren Langkjær-Larsen,
Gårdstofte 54, Ringsted
2082 3003, sl@langkjerlarsen.dk

Vandværket
formand Niels Mogensen,
St. Bøgeskovvej 25, Ringsted
4034 5374, gyrstinge.vand@gmail.com

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 skole med tilhørende
SFO og børnehaveafsnit, en skovbørnehave, 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

November
26.-27. „Søstrenes Julestue“ på Ruhedal, kl. 10.00-17.00
27. Familiegudstjeneste, Gyrstinge kirke, kl. 15.00 med efterfølgende

juletræstænding
29. Tirs.klub.: Palle Frejwald foredrag, „Eventyrlig campingtur til Rusland“

December
Bøgebladet udkommer

03.-04. „Søstrenes Julestue“ på Ruhedal, kl. 10.00-17.00
04. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
06. Tirs.klub.: Julehygge

„Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 15.00, hver tirsdag
10.-11. „Søstrenes Julestue“ på Ruhedal, kl. 10.00-17.00
13. Tirs.klub.: Kortspil
15. Julekoncert Gyrstinge kirke, kl. 19.00
17.-18. „Søstrenes Julestue“ på Ruhedal, kl. 10.00-17.00
20. Fællesspisning, Landsbyhuset, arr. Lokal- og Menighedsråd, kl. 18.00
23. Kildeskolen, SFO og børnehave går på juleferie

Januar
03. Tirs.klub.: Whist
10. Tirs.klub.: „Rejseforedrag og inspirationsmøde“
17. Tirs.klub.: Kortspil
24. Tirs.klub.: Status og banko
27. Whisky-aften, Landsbyhuset, arr. Lokalrådet, kl. 19.30

Februar
Bøgebladet udkommer

07. Tirs.klub.: „På vandretur i Pyrenæerne“ v/ Elisabeth Steensberg

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.


