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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: Kirsten Forsingdal, Ørnekildevej 22, Fjen. 57 80 94 57
Kasserer: Heidi Larsen, Bakkegårdsvej 52 57 84 40 46
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 apr. 2017 - deadline 26. marts
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Lokalrådet skriver
Det har været med stor glæde, at jeg har set vores sogn i fuld vigør i forbindelse
med julen 2016. Jeg tror alle de lokale foreninger har holdt juleafslutninger eller
andre former for sammenkomster siden jeg skrev sidst, og det er tegn på at
vores foreningsliv lever i fuld flora. I Lokalrådet var vi også aktive i december i
tæt samarbejde med menighedsrådet. Det skete i forbindelse med både
juletræstænding på Kildeskolen og fællesspisning et par dage før jul – begge
arrangementer med flot deltagelse af både de unge og ældre i byen.

I Lokalrådet er vi kommet godt ind i det nye år, og arbejder allerede nu på flere
tiltag/projekter sammen med flere af jer. Blandt andet kan nævnes vores
høringssvar om Områdeledelse der nu er sendt af sted i samarbejde med
Landsbyforum. Høringssvaret bærer tydeligt præg af, at vi ikke ønsker
Områdeledelse. Nu kan vi bare vente på at se, hvilken beslutning politikkerne
træffer.

Vi har undersøgt hvad der rører sig i forhold til Fiberpuljen, så de af jer der ikke
har fået fibernet, måske kan komme på alligevel, idet der er afsat 100 millioner
til udvidelse af dækningsområdet. Som vi tolker det, så skal man selv ind på
www.fiberpuljen.dk og ansøge inden den 15. marts 2017. Lige nu arbejder vi
også på den kommende Fastelavnsfest den 26. februar (se opslag), hvor vi
håber at se mange af jer.
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Lokalrådet skriver - fortsat

 Forsidefoto
Der har endnu ikke været meget sne denne vinter, men det var der i december
2014. Her i præstegårdshaven i Gyrstinge.

Sidst men ikke mindst så skal der lyde en stor tak til Ringsted Kommune samt
alle de frivillige, der har holdt fast i retssagen om ekspropriation til boldbanen
ved Landsbyhuset. Retssagen endte med, at Ringsted Kommune fik medhold,
og forhåbentligt går der ikke lang tid før end Ringsted Kommune går i gang
med etableringen af den længe ventede boldbane.

De bedste hilsner
Jess Friis
Formand
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Slå katten af tønden i
Gyrstinge

Søndag den 26. februar 2016
i Kildeskolens gymnastiksal

Arrangementet indledes med fastelavnsgudstjeneste i
Gyrstinge kirke kl. 14.00.

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

Der er ingen tilmelding, så bare mød op.

Lokalrådet og Menighedsrådet
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 Bestyrelsen for Købmanden skriver
Købmanden er lukket
To på hinanden følgende generalforsamlinger har i december 2016 besluttet at
nedlægge selskaberne bag Købmanden, nemlig Gyrstinge-Ørslevvester
Indkøbsforening A.m.b.A. og dermed også Gyrstinge-Ørslevvester
Købmandsforretning Aps.

I sit oplæg til det første møde den 6.12.2016 sagde formanden Ole Olsen
følgende:
„Det en noget kedelig dagsorden for vores ekstraordinære generalforsamling
her i aften, idet vi skal tage beslutning om at nedlægge vores Indkøbsforening,
som vi startede op for 3 år siden.
Vi fik dengang samlet godt 500.000 kr. sammen, og vi overtog forretningen
efter Malene Lindstorff.
Historien derefter kender vi alle. Det har været umuligt at få omsætningen op i
et leje, så det kunne løbe rundt. Vi fik tilført kapital flere gange i forløbet, og
som det fremgår af regnskabet, har landsbyhuset og Byg og Bo lånt ekstra
150.000 kr. til selskabet ud over de beløb, de to foreninger har tegnet i
andelskapital. Men lige meget hjalp det, og i april besluttede vi at lukke
forretningen.

Vi må i dag nok konstatere, at det ikke er muligt at drive en almindelig
dagligvarebutik i Gyrstinge mere. Gyrstinge brugsforening måtte opgive, Tølløse
brugs måtte opgive, to private købmænd har måttet opgive og endelig har vi
også måttet opgive. I hele dette forløb har der været tænkt og gjort meget
forskelligt for at få det til at løbe rundt, men det har ikke kunnet lade sig gøre.
Det har været os magtpåliggende at kunne lukke butikken solvent – dvs. at vi
ikke påfører leverandører og andre tab. Dette kan kun lade sig gøre, fordi Byg
og Bo samt Landsbyhuset har været enige om at indgå en
tilbagetrædelseserklæring for deres tilgodehavender. Alle andre simple kreditorer
har fået deres tilgodehavende, og den meget lille positive saldo i
likvidationsregnskabet deles af Landsbyhuset og Byg og Bo.
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 Bestyrelsen for Købmanden skriver

Som det fremgår af regnskabet er egenkapitalen, som er lig med den indskudte
andelskapital, tabt. Det skal jeg være den første til at beklage. Dette skal også
ses i lyset af, at der har været brugt utroligt mange resurser af vores ansatte
købmænd, bestyrelsen og ikke mindst af de frivillige som har arbejdet i
forretningen.
På baggrund af ovennævnte indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen at
Indkøbsforeningen lukkes ned“.

Der udestår nu kun en række formelle annonceringer, før Indkøbsforeningen
kan erklæres som endeligt lukket.

Bestyrelsen

 Kildeskolen skriver
Konstitueret skoleleder Charlotte Dec Petersen og sekretær Jeanette Moldrup
har begge fået andet arbejde og konstitueret SFO- og børnehaveleder, Winnie
Hansen er tilbage i sit job på Valdemarskolen. Alle er stoppet i løbet af december-
januar.

Kildeskolen har derfor fået ny ledelse og sekretær.
Karina Bjørn Grønnebæk er sekretær og havde første dag på Kildeskolen
den 1.12.16. Karina har mere end 20 års erfaring på kontor og har også snuset
til den pædagogiske verden i 4 år.
Anne Gitte Petersen er konstitueret som SFO- og børnehaveleder og havde
første dag på Kildeskolen den 1.1.17. Anne Gitte har 28 års erfaring som
pædagog, souschef og leder. Heraf 15 år i SFO‘en på den tidligere Vetterslev
Skole og knap 5 år som SFO-afdelingsleder af Byskovskolens afdeling Asgård.
Dorte Andersen er konstitueret som skoleleder og havde første arbejdsdag
på Kildeskolen den 23.1. Dorte har 35 års erfaring som lærer, konsulent og
leder. Heraf 18 år som henholdsvis centerleder og viceskoleleder på
Asgårdsskolen og de sidste knap 5 år på Byskovskoles afdeling Asgård.
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 Kildeskolen skriver - fortsat
Selv om vi alle tre er nye på Kildeskolen, har vi arbejdsmæssigt hurtigt „fundet
hinanden“, og vi er godt i gang med at sætte os ind i de forskellige forhold på
skolen. Vi glæder os til samarbejdet med forældre, børn, personale og lokal-
rådet. Vi føler os godt modtaget, i den korte tid der er gået. Vi synes det er en
spændende arbejdsplads, der har et godt miljø.

Tidlig SFO start
I år indfører Ringsted Kommune tidlig SFO start. Det betyder at børn, der skal
starte i skole til august allerede begynder i SFO´en den 1. maj. Denne nye
gruppe kommer til at hedde „Spirerne“, og vil på Kildeskolen bestå af 11-12
børn, og med en pædagog tilknyttet som fast voksen.
De fleste af børnene kender allerede den voksne fra børnehaven, og skolen har
et dejligt lokale, som ligger imellem børnehavens lokaler og SFO´en. Dette
lokale bliver „Spirernes“ basislokale. Her kan børnene trygt vænne sig til over-
gangen til SFOén. Om formiddagen vil de have forskellige aktiviteter og små
opgaver og om eftermiddagen begynder de at have aktiviteter sammen med de
øvrige børn i SFO´en og lærer på denne måde stille og roligt de større børn og
de voksne i SFO´en at kende. Vi glæder os til at gå i gang med denne nye
opgave.
Den 7. februar får skolen besøg af Kulturbussen (Kulturregion Midt- og Vest-
sjælland), der er indrettet som et Animations-laboratoriet under projektet „Ani-
Lab“. Eleverne i Udskolingen deles i to hold og får lov til at eksperimentere og
prøve at arbejde med animationsfilm.
Kulturregionen tilbyder i foråret undervisningsforløb i fritiden til børn og unge

fra 10 år, hvor de får mulighed for at gå mere i
dybden med de processer, der er med at lave
animation. http://www.ani-lab.net

Med venlig hilsen
Karina Grønnebæk, Anne Gitte Petersen

og Dorte Andersen

Karina, Dorte og Anne Gitte
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Beboermøde
i Gyrstinge Præstegård

Torsdag den 16. marts kl. 19.30
afholdes det årlige beboermøde med følgende

dagsorden:

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

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

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

Forslag skal være Lokalrådet i hænde senest den 15. februar
2017

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

Vi byder på en kop kaffe med brød.

Lokalrådet
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 Landsbyhuset skriver
Den 9. januar kom der endelig en afgørelse om, hvorvidt Ringsted kommune
kan få lov til at ekspropriere jord til en ny boldbane og en ny adgangsvej til
Landsbyhuset, og dommen faldt ud til vores fordel. Det betyder, at kommunen
nu skal igang med ekspropriationen, og når den er færdig, kan arbejdet med en
ny boldbane gå i gang. I Landsbyhusets bestyrelse er vi meget glade for denne
afgørelse, da hele forløbet har været virkelig tids- og arbejdskrævende. Vi får
nu mulighed for at få lavet den adgangsvej, som det hele tiden har været planen,
vi skulle have fra Bondebjergvej. Når den bliver anlagt, vil det betyde, at vi
ikke længere skal ind fra skolens parkeringsplads med risiko for ikke at kunne
komme ud, fordi der er parkeret biler foran den nuværende tilkørselsvej, hvilket
sker med jævne mellemrum. Den flisebelagte gangsti fra Bygaden vil naturligvis
stadig kunne benyttes.
Med en ny 11-mands boldbane vil der fremover være mulighed for at kunne
lave turneringer, hvilket igen vil tiltrække brugere udefra, som forhåbentlig vil få
øjnene op for Landsbyhusets fortræffeligheder, og derfor vil vælge at lægge
fremtidige arrangementer her.
Med afslutningen på retssagen og det forlig, der er indgået med hensyn til
garantisummen fra byggeriet, er der lagt låg på to meget store og tunge poster i
bestyrelsens arbejde, og vi får hermed mulighed for at se fremad, og forhåbentlig
få flere kræfter til at skabe endnu bedre forhold for husets brugere. Men samtidig
får vi også brug for at opbygge en økonomi, der gør, at vi kan gå i gang med
vejen, så snart kommunen giver lov. Vi ved endnu ikke, hvad vejen kommer til
at koste, men det bliver ganske givet en bekostelig affære, så vi skal allerede nu
i gang med at spare sammen.
I den forbindelse vil vi gerne opfordre alle til at komme med ideer til, hvordan vi
kan styrke vores i øvrigt gode økonomi, f.eks. ved at skaffe sponsorer, der vil
have et reklameskilt op i hallen eller ved at lave arrangementer, hvor overskuddet
går til Landsbyhuset. Bestyrelsen vil gerne samarbejde om nye tiltag, så kom
endelig med ideer. Så ser vi på det.
Som man måske vil have bemærket, er der nu opsat en dartskive i café-området.
Den må benyttes af alle interesserede, som medbringer egne pile. Der er en lille
gruppe, som spiller nogle gange om måneden, men ellers er der frit slag. Vi
henstiller dog til evt. brugere, at de passer på, når der er andre i hallen, især
børn, som kan komme i vejen for vildfarne pile.

Bestyrelsen
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Ældreudflugt 9. maj 2017

Gyrstinge kirke 
februar - marts 2017 

En tur til Rungstedlund (Karen Blixens hus)
Vort hovedmål gælder i år Rungstedlund, hvor vi glæder os til at se Karen
Blixens stuer, men så sandelig også hendes skønne „skærehave“, hvor hun skar
den ene pragtfulde buket efter den anden. Menighedsrådene har booket 2
rundvisere til at føre os rundt, således at vi får maksimalt udbytte af besøget. Vi
slutter naturligvis af med en kop kaffe på cafeen på Rungstedlund.

Vejen dertil går ad naturskønne veje med en god middag på en kro undervejs.
Et mindre besøg i en kirke eller lignende vil vi heller ikke undvære.

Når tiden nærmer sig, vil der komme nærmere information om bussens
opsamlingsrute, men der vil blive opsamling i alle 3 sogne.
Prisen for alt dette vil være 100 kr.
Tilmelding – efter først til mølle princippet -  senest 1. maj til sognepræst Lisbeth
Lundbech tlf. 5761 3010 eller Else Hansen 2588 9818.
Tidligere beboere i sognene eller personer med særlig tilknytning er naturligvis
hjerteligt velkomne.

Lisbeth Lundbech
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 Konfirmationer

Bringstrup d. 30. april 2017
Rasmus Bovenschulte
Anna Holmgaard Christensen
Maria Eilsø Haugaard
Emil Saksaa Hänsche
Sofie Amalie Kejser
Christian Buck Rasmussen
Nanna Aagaard

Sigersted d. 7. maj 2017
Julie Stisen Andersen
Laura Lerager Bostrup Hansen
Mads Fjeldgaard Jensen
Mathilde Kjølner Juul
Alberte Vallebo

Gyrstinge d. 14. maj 2017
Julie Axelgaard
Rikke Beckgård Hagedorn Jensen
Anna Holme Krøjgaard
Jeppe Holme Krøjgaard
Cassandra Maria Nørgaard-Madsen
Celine Julie Ross

Konfirmationsdatoer 2018
Bringstrup d. 29. april 2018
Sigersted d. 6. maj 2018
Gyrstinge d. 13. maj 2018
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Forårskoncert

Forårskoncert i Sigersted Kirke den 4. maj 2017 kl. 19.00
Kom til årets forårskoncert i Sigersted Kirke, hvor vi garanterer forårsfløjt og
skøn musik med duoen Villén / Sjølin. Duoen består af fløjtenisten, Linnéa Villén
og guitaristen, Allan Sjølin. De er begge højtuddannede inden for den klassiske
musiks formidling og har spillet sammen siden sommeren 2015. De mødtes på
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvor de begge har begået 7 års
uddannelse i form af bachelor og kandidat samt 2 års solistklasse.
 
Det er blevet til et utal af koncerter og indspilninger siden og duoen har udviklet
et unikt samspil. De optræder i mange sammenhænge, det være sig
kirkekoncerter, vinsmagninger eller huskoncerter.
Villén / Sjølin samarbejder ofte med skuespiller Nis Bank-Mikkelsen, til de
såkaldte „Litteraturkoncerter“ som har forskellige temaer, det handler i år 2017
om  Reformationen eller tabuet, Døden. 
Villén / Sjølin har modtaget midler til indspilning af ren Carl Nielsen-musik i
foråret 2017. Samlingen af Carl Nielsens musik bliver til bl.a. for at udvide
repertoiret af Carl Nielsens værker til fløjte/guitar- konstellationen.
 
De to instrumenter blender på en helt særlig, homogen vis, så det passer perfekt
til et arrangement hvor den eksklusive, men intime og nærværende stemning er
førsteprioritet. Linnéa har udviklet en ret unik teknik, hvor hun ind i mellem
synger og spiller på fløjten samtidig. 
Linnéa er kendt i området, da hun udover at være fløjtenist også er kirkesanger
i Haraldsted kirke og startede fløjtekarrieren på Ringsted Musikskole for 24 år
siden. 
Til koncerten i Sigersted kirke, vil de professionelle instrumentalister byde på
blandet forårsmusik af Vivaldi, Carl Nielsen og den sydamerikanske, Jacob do
Bandolim. Også publikum får lejlighed til at synge med på 3 smukke udvalgte
forårs-salmer. En koncert hvor forårets komme fejres med musik med karaktér
og lune regi-bemærkninger. 
Sæt et stort kryds i kalenderen torsdag den 4. maj kl. 19.00 !

Lene Jelsager
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Skærtorsdag

Skærtorsdag 13. april i Sigersted kirke kl. 18.00 med spisning

Som sædvanligt fejrer vi Skærtorsdag aften i kirken ved en aftengudstjeneste. I
år er det Sigersteds tur til at lægge kirke til denne særlige gudstjeneste, som
danner optakt til påskens store drama. Vi holder vores nadvergudstjeneste kl.
19.00.
Forinden vil vi dog spise sammen – ikke noget stort måltid, men noget, der er
mere end en sandwich. Dette sørger menighedsrådet for . Det vil være gratis at
deltage. Vi spiser sammen i sakristi (og evt. kirke) kl. 18.00.

Lisbeth Lundbech

Walk and talk

Efter gudstjenesten i Gyrstinge d. 2. april kl. 10.30 holder vi walk and talk
d.v.s. efter at have spist vores medbragte madpakke i Gyrstinge Præstegård,
så går vi en tur sammen på omkring 3 km., hvor der er rig lejlighed til at tale
sammen og lade naturen være Guds store prædiken til os. Vi slutter af med
vores medbragte kaffe omkring kl. 15. Jeg har til lejligheden medbragt lidt
hjemmebag.

Jeg forestiller mig, at vi denne gang vandrer på oplevelsesstien ved Haraldsted
sø. Her er utroligt smukt – i al slags vejr i øvrigt.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig, men jeg vil dog være glad for et praj på
tlf. 5761 3010.

Lisbeth Lundbech
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Madklub for enlige

Så fejrer Madklub for enlige i Gyrstinge 1 års fødselsdag.
Tillykke – tillykke.

Det hele begyndte sidste år, hvor nogle initiativrige beboere, lokalråd og
menighedsråd mødtes med  ældrekonsulenten fra Ringsted Kommune. Der blev
grunden lagt til at starte klubben, og der blev rammerne lagt for det videre
forløb, og nu fejres så 1 årsdagen

Onsdag d. 8 . februar kl.18. i Gyrstinge Præstegård.

Når nyt startes op kan man ikke på forhånd vide, om konceptet kan bære, men
her er ikke noget at være i tvivl om. Det er gået rigtig godt. Man mødes ca. en
gang om måneden og fra første gang man mødtes d. 10 feb. 2016 har der været
godt besøgt hver gang, men også med plads til flere.

Reglerne er enkle. 3 frivillige laver mad hver gang på skift. Det koster 50 kr. at
spise med. Man bridrager til fællesskabet, med det man magter.
Sidder du og tænker, om det her skulle være noget for dig, har du det også
sådan, at maden smager bedre, når den indtages i fællesskab med andre, så
kom og vær med. Der er plads til flere. Det er ikke en betingelse at tilhøre
sognet for at være med. Her er det fællesskabet, som er det vigtigste.

Tilmelding til Kirsten Forsingdal 57809457 eller 26174503 – hvis du ikke
allerede har tilmeldt dig ved sidste madklubaften.

Lokalråd og Menighedsråd
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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

Februar
05. februar - sidste s.e.h.3 k. Bringstrup 16 (familiegudstjeneste)
12. februar - septuagesima Gyrstinge 9 - Sigersted 10.30
19. februar - seksagesima Sigersted 9 - Gyrstinge 10.30
26. februar - fastelavn Bringstrup 10.30 - Gyrstinge 14

Marts 2017
05. marts – 1.s. i fasten: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
12. marts – 2.s. i fasten: Haraldsted 9 – Gyrstinge 10.30
19. marts – 3.s. i fasten: Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
26. marts – Midfaste: Gyrstinge 9 (Bente Lybecker)

April 2017
02. april – Mariæ Bebudelsesdag: Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30 (walk and talk
bagefter)
09. april – Palmesøndag: Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
13. april – Skærtorsdag: Sigersted 19.00 (lettere bespisning kl. 18.00)
14. april – Langfredag: Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30
16. april – Påskedag: Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
17. april – Anden Påskedag: Gyrstinge 10.30
23. april – 1. s. e. påske: Haraldsted 9 – Sigersted 10.30
30. april – 2.s.e. påske: Bringstrup 10 (konfirmation)

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

OBS! Der tages forbehold for ændringer
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 Sø-udvalget skriver

Borgermøde i Gyrstinge

Der afholdes borgermøde i Landsbyhuset i Gyrstinge, Gyrstinge Bygade 36

onsdag den 1. marts kl. 18.00.

Tema: Hvordan skal naturen udvikle sig i og omkring Gyrstinge Sø?

Mødet arrangeres af Ringsted kommune og Københavns Universitet. Alle
interesserede er velkomne.

Mødeprogram:
- mødet indledes med en sandwich og en øl/sodavand
- indledning ved borgmester Henrik Hvidesten
- kommunens rammer og tanker om den kommende naturplan
- indlæg om lokale ønsker, fugle, planter, fisk og vandkvalitet samt den

regionale naturpark
- dronefilm om Gyrstinge sø
- kaffepause.

Mødet afsluttes med gruppearbejde og fælles diskussion om en række aktuelle
spørgsmål med relation til fremtiden for Gyrstinge sø.

Steen Kisselhegn
Søudvalget
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Ringsted private Skovbørnehave skriver

I skovbørnehaven er julen med alle de dejlige traditioner veloverstået. Vi har
taget hul på januar, som indtil videre ikke har budt på de store mængder sne.
Der er nu ikke noget som en hvid snedækket skov der kan indbyde til leg, men
man har jo lov at håbe på at Kong Vinter stadig kan nå et smut forbi.

I mellemtiden bruger lillegruppen meget af tiden rundt i skoven på at klatre i de
store grenbunker, bygge huler og øve sig i at komme omkring. Gruppen tager
stadig imod en del nye børn, som også skal indkøres. Sideløbende med dette
har man haft et miniprojekt om trolde. Der er blevet sunget sange om trolde,
læst troldehistorier, og indsamlet materialer i skoven til at bygge trolde af.
Lillegruppen kører meget på de små børns præmisser, og det virker rigtig godt.
Man tager dagen som den kommer, og tempoet sættes efter at selv de helt små
børn som stadig har brug for middagslur kan deltage.
Udover de små nye poder vi i øjeblikket byder velkommen til, er også fire
silkehøner flyttet ind i hønsegården, og inde i vores terrarium er flyttet tre store
næsehornslarver, hvis udvikling nu bliver fulgt tæt.

I mellem- og skolegruppen har de holdt lidt fast i dyrene efter de afsluttede
jagttemaet før jul. Der køres i øjeblikket fugletema, hvor børnene indtil videre
har lært om blåmejsen, sortspætten og musvitten. Børnene laver flotte tegninger,
lærer om fuglenes levevis og har sammen bygget foderbræt som er sat op, så
der kan holdes øje med fuglene som kommer og spiser.
Børnehaven har, af en forældrene, fået et koskind fra en nyligt slagtet ko. Dette
skind skal efter planen pryde gulvet inde i huset når det er færdigt. Men inden
man når så langt er der blevet arbejdet hårdt på, at garve skindet efter alle
kunstens regler. Skindet er spændt ud i laden og børnene følger processen
spændt. Skindet, eller faktisk koen, havde i sin tid også et navn, så det omtales
helt naturligt som – Louise.
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Ringsted private Skovbørnehave skriver

I laden er endnu et projekt undervejs. Man har saltet nogle fasaner, som hænger
til tørre, og det er meningen, at de skal bruges til nogle fine hatte.
Der laves i øjeblikket også forsøg med at spritpræservere mindre pattedyr som
mus og muldvarpe. En spændende og levende udstilling på stuerne, hvor børnene
gennem glasset kan kigge på dyrene. Det sender tankerne tilbage til biologilokalet
på ens gamle folkeskole.
Alt i alt en rigtig spændende start på det nye år!

Som så mange andre steder er det også i Skovbørnehaven højsæson for snot
og host og influenza. Det betyder også ind imellem sygdom i personalegruppen,
hvor vi heldigvis har nogle dejlige tilkaldevikarer at trække på. Vi kunne dog
godt bruge en enkelt eller to mere, så hvis du, eller nogen du kender har nogle
timer tilovers, bor tæt på, og godt kunne tænke dig at hjælpe os i  ny og næ, så
tøv ikke med at kontakte Skovbørnehaven. Vi kan garantere dejlige unger,
masser af frisk luft og udeleg til gengæld.

De bedste hilsner
Ringsted Private Skovbørnehave
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  „Gyrstinge i bevægelse“ skriver
Indsamlede midler.
Vi har i december modtaget bevilling på 150.000 kr. fra Trelleborg Fonden og
61.100 kr. fra Friluftsrådet. Lokale børn solgte juleskrabelodder i december,
hvor de tjente 1000 kr. til fordel for projektet.- Tak for indsatsen til dem alle!
Så det betyder, at vi har indsamlet midler for 404.000 kr. indtil videre.

Hvordan får vi finansieret de sidste 510.000 kr.?
Vi er kommet godt i gang i 2017, for vi har allerede fire andre fondsansøgninger
ude, som vi venter svar fra i april-juni måned 2017. Kommer de alle i hus – ja
så nærmer dagen sig for opførsel af ny aktivitetsplads (udendørs fitness og
crossfit) og et Samlingssted (bålhytte, svævebane samt multifunktionelbane til
boldspil og atletik) i Gyrstinge. Derudover laver vi aktiviteter i og udenfor
lokalområdet.

Den første aktivitet til fordel for projektet er:

Sund & sjov søndag d. 12. marts kl. 12.00-15.30

Det er eleverne fra Kildeskolens Udskoling i samarbejde med „Gyrstinge i
bevægelse“, der er tovholder for at lave maden og aktiviteterne på dagen.
Pris 60 kr. Voksne og unge over 12 år.
Pris 40 kr.  Børn 4-12 år
Pris 10 kr. Børn 1-3 år
Betaling ved indgangen.
Drikkevarer: Sodavand, juice og øl kan købes
Overskuddet går til vores projekt Gyrstinge i bevægelse og Udskolingen.
Se information om projektet på http://gyrstinge.dk/lokalraadet/projekter/

Vi håber at se rigtig mange lokale beboere med eller uden børn, som har lyst til
at støtte op om vores event og komme til en hyggelig, uformel søndagsfrokost
i festsalen i Landsbyhuset.
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  „Gyrstinge i bevægelse“ skriver
Vi håber at se rigtig mange lokale beboere med eller uden børn, som har lyst til
at støtte op om vores event og komme til en hyggelig, uformel søndagsfrokost
i festsalen i Landsbyhuset.

Der vil i løbet af dagen være mulighed for at deltage i aktiviteterne inde i hallen
for både børn og voksne, man kan også være tilskuer fra sidelinjen, men det er
ikke sikkert, at det er lige så sjovt. Vi starter med en høvdingeboldturnering
med fine præmier til 1., 2. og 3. plads. Herefter arrangerer Udskolingen andre
aktiviteter på hallen.
Vi slutter dagen af med kaffe, kager og blandet frugt.
Håber I vil komme og støtte op om vores projekt, så vi forsat kan udvikle
vores lokalområde.
Alle er velkommen- bare I har det gode humør og et par indendørs sko med
(hvis I har nogle).

Tilmelding kan ske på facebook gruppen Gyrstinge/Ørslevvester –Vores
by, forældreintra og på mail til gyrstingeib@gmail.com
Så hurtigt som muligt på grund af planlægning og indkøb. Seneste
tilmelding er tirsdag den 28. februar 2017.
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 Generalforsamlinger

Sæson for generalforsamlinger:

Kilden til fitness
25. januar 2017 kl. 19.00 i Landsbyhuset Afholdt

Gyrstinge IF
31. januar 2017 kl. 19.00 i Landsbyhuset

Årsmøde i Lokalrådet
16. marts 2017 kl. 19.30 i Gyrstinge præstegård

Gyrstinge vandværk
22. marts 2017 kl. 19.30 i Landsbyhuset

Se dagsordener på foreningernes hjemmesider, eller læs mere på Gyrstinge.dk.
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         Indbydelse
Sund & Sjov Søndagsfrokost i Landsbyhuset

Den 12. marts 2017 kl. 12-15.30

Vi starter med en sund og lækker frokostbuffet.
Efter frokost er der mulighed for at deltage i sjove

aktiviteter i hallen.
Vi slutter dagen af med kaffe, lækre kager og frugt.

Pris 60 kr. Voksne og unge over 12 år.
Pris 40 kr.  Børn 4-12 år
Pris 10 kr. Børn 1-3 år

Der betales ved indgangen på dagen.

Der vil være salg af sodavand, juice og øl. Overskuddet
går til projekt Gyrstinge i Bevægelse og udskolingen.

Alle er velkommen. Vi håber at se jer til en god dag.

Tilmelding kan ske på fb. gruppen Gyrstinge/
Ørslevvester-Vores by , forældreintranet og på mail

til gyrstingeib@gmail.com  Senest 28/2-2017

Hilsen elever fra udskolingen
og Gyrstinge i Bevægelse
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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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Bakkegården
Økologiske bær & grøntsager

Bakkegårdsvej 52
Gyrstinge

4100 Ringsted
Tlf.: 2127 7952

www.bakkegarden.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

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
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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 Dorte Andersen,
Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7260, kildeskolen@ringsted.dk
Kildeskolens bestyrelse
formand Peter Flensted
Kildeskolens SFO og børnehave,
konst. leder , Anne Gitte Petersen
Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7261, agj@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, kilden@tilfitness.dk

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

Januar
31. Generalforsamling GIF, Landsbyhuset, kl. 19.00

Februar
Bøgebladet udkommer

05. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
07. Tirs.klub.: „På vandretur i Pyrenæerne“ v/ Elisabeth Steensberg
08. Madklub for enlige, Gyrstinge præstegård, kl. 18.00
13.-17. Vinterferie, Kildeskolen
14. Lokalrådsmøde, Gyrstinge præstegård, kl. 19.30
26. Fastelavnsgudstjeneste, Gyrstinge kirke, kl. 14.00

Efterfølgende tøndeslagning, Kildeskolen ca. 15.00

Marts
01. Borgermøde om Gyrstinge Sø, Landsbyhuset, kl. 18.00
12. Sund og sjov søndagsfrokost, Landsbyhuset, kl. 12.00
16. Årsmøde, Lokalrådet, Præstegården, kl. 19.30
19. Gymnastikopvisning GIF, Landsbyhuset, kl. 14.00
22. Generalforsamling Gyrstinge vandværk, Landsbyhuset, kl. 19.30

April
Bøgebladet udkommer

10.-17. Påskeferie, Kildeskolen, SFO og børnehave lukket

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.


