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Lars Poulsen, Kirkevænget 2c, Sorø
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Kirsten Kristensen
Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen.
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Lokalrådet skriver
Foråret er kommet og som vedtægterne foreskriver, så holdt vi her den 16.
marts det årlige beboermøde. Der var rigtigt mange af jer der troppede op (ca.
35), dels for at høre indlægget fra Land og Bolig, men selvfølgeligt også for at
overvære beretning, økonomi, valg til Lokalrådet og en god snak om fremtiden.
Se evt. referat af mødet på Gyrstinge.dk.
Et af de punkter der blev drøftet for fremtiden var trafiksikkerheden her i vores
sogn. I den forbindelse har Ringsted Kommune nu fået udarbejdet en rapport
fra COWI, der bekræfter os i antagelserne af, at der skal gøres noget for at
højne sikkerheden. Vi følger sagen skarpt i Lokalrådet, og vil presse på for at
der kommer til at ske noget.
Det endnu unavngivne område i Ørslevvester, hvor der i efteråret blev sat et
shelter op, er i disse dage under udbygning. Hele weekenden i uge 12, var vi
nemlig flere, der afsatte begge dage til at få rejst en bålhytte, så vi med tiden kan
komme helt i hus med det store gadekærs-projekt. Der mangler stadig at blive
lagt belægning på taget, ligesom der mangler lidt på den ene side, men jeg er
sikker på det nok skal komme i hus også. Hvor er det fantastisk at se, hvordan
vi sammen kan få skabt disse projekter. Der er altid folk der tropper op og
hjælper til, og blandt andet det kendetegner vores gode lokalsamfund.
Glædeligt forår
Jess Friis
Formand

Slut på første dag.
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Lokalrådet skriver - fortsat
Lørdag den 25. marts var der 1. spadestik til næste etape af indretningen af
fællesområdet i Ørslevvester. Store pakker med byggematerialer lå og ventede
på den håndfuld lokale ildsjæle, som var mødt op. Båndene blev løsnet på
pakkerne og samleanvisningen studeret nøje. Herefter gik arbejdet igang. Først
skulle der graves ud til fundamenterne for stolperne. Efter at fundamenterne var
justeret ind i rette høje og placering, kunne stolperne placeres ovenpå. Herefter
gik arbejdet med at samle spær igang og inden arbejdsdagen sluttede var den
første del af tagfladen dækket af træbeklædningen. Søndag fortsatte arbejdet
med dels at lægge tag på, dels at montere skråstivere ved stolperne og montere
sidebeklædning og bænke. Bålhytten er ikke helt færdig endnu. Der skal også
lægges tagpap på. Men så har vi også en rigtig fin bålhytte klar til brug. Bålhytten
er finansieret af midler vi har søgt hos Tuborgfondet. Men uden frivillig hjælp
fra lokalområdets håndværkere og handymen kunne dette projekt ikke lade sig
gøre at føre ud i livet. Tusind tak for jeres indsats!
Lokalrådet

Taget blev færdig - nu mangler
kun pap.

Forsidefoto
Et billede af den gamle brødbil fra Gyrstinge Bageri (1932).
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Kildeskolen skriver
Tidlig SFO-start
I forbindelse med at de kommende skolebørn skal starte i Tidlig SFO start 1.
maj, har der været afholdt forældremøde, hvor der blev fortalt om hvilke planer
der er lagt for aktiviteter i perioden fra 1. maj frem til sommerferien.
Pernille og Mathias som de fleste af børnene kender fra børnehaven tilknyttes
Spiregruppen, og følger også børnene i SFO om eftermiddagen, så vi får skabt
så tryg en overgang for børnene som muligt.
Der er lavet et spændende skema, som både byder på Leg og bevægelse, ture
ud af huset, aktiviteter sammen med nuværende 0.kl, „læsebånd“, samlinger
med små opgaver og meget mere.
Børnehave og SFO
Efter påske starter børnehave og SFO med at have en fælles ugentlig båldag,
hvor der dels skal laves småretter på bålet, og dels bare hygges omkring bålet.
Fredag d. 5. maj holder vi sædvanen tro børnehavens fødselsdag. Børnene
laver små teaterstykker stuevis, og bagefter er der grill til den medbragte mad,
og forskellige aktiviteter til børnene, hvor temaet i år er vand. (Vi håber på, at
det ikke er regnvand )
Skolen
Med foråret i sigte, er der også nogen, der får lyst til rengøring og oprydning.
På Kildeskolen har vi affaldsindsamling på programmet i uge 13. Det er primært
i forbindelse med Natur og Teknik, at der arbejdes med emnet og I vil måske
møde vores børnehavebørn og skolelever, som udstyret med sorte affaldssække
vil samle affald i naturen. Børnehavebørnene i skolegården og egen have og de
øvrige børn på sportspladsen, præstegårdshaven, Bondebjergvej, Gyrstinge
Bygade, Blødebjergvej, Bakkegårdsvej til Ørslevvester (byskilt) og
Præstemarksvej + boligområdet ved siden af præstemarksvej.
I næste Bøgeblad kan vi oplyse om hvor mange kilo, vi får indsamlet.
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Kildeskolen skriver - fortsat
I Uge 17 har vi Emneuge for hele skolen, hvor emnerne er Trafik, transport, 1.
hjælp og Grønt Flag.
Der etableres bl.a. „gåprøve“ og „cyklistprøve“ på flere forskellige niveauer, så
alle kan deltage uanset alder.
I perioden fra vinterferien har vi sagt „Goddag“ til 9 nye elever på Kildeskolen.
Vi er rigtig glade for, at kunne byde børnene og deres familier Velkommen.
Fra Kildeskolen ønsker vi alle en god påske.
Venlig hilsen
Anne Gitte Petersen og Dorte Andersen
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Landsbyhuset skriver
Det er med glæde, at vi kan konstatere, at der til stadighed sker rigtig meget i
huset. Der er virkelig mange udlejninger og aktiviteter, og det er altid en glæde
at komme og se glade mennesker, som skal til fest eller sport eller, hvad der
ellers er gang i. Vi må bare glæde os over, at vi har så gode fasciliteter i vores
lille lokalsamfund. Det betyder dog ikke, at vi kan hvile på laurbærrene, og der
er naturligvis stadig plads til forbedringer. Derfor skal der også hele tiden skaffes penge til Landsbyhuset, og det kan ske ved forskellige tiltag. I bestyrelsen
har vi ikke altid overskud til at stå i spidsen for en hel masse, men vi har gennem
årene fået en del erfaring, som vi gerne deler ud af, hvis der kommer nogle nye
ildsjæle med gode ideer.
At tingene ikke altid går, som man kunne ønske sig, er noget, der også gælder,
når man forsøger at skabe noget godt for fællesskabet. Den retssag, som i
Østre Landsret faldt ud til Ringsted kommunes fordel, så der kunne igangsættes ekspropriation til en ny boldbane og en bedre tilkørselsvej til Landsbyhuset,
kan i princippet ikke ankes til Højesteret, men i ganske særlige tilfælde kan
Procesbevillingsnævnet tillade, at en sag føres for tredje instans, hvis der er
forhold, der gør sagen principiel. Ejerne af trekantgrunden forsøger nu at få en
sådan tilladelse, så nu venter vi på en afgørelse derfra. Falder den ud til ejerens
fordel, skal der føres endnu en retssag, før der kan træffes endelig afgørelse.
Det er trættende, at der konstant er problemer, som vi ikke har indflydelse på,
men som har stor indflydelse på os og vores arbejde. Man må væbne sig med
tålmodighed.
Desværre oplever vi fra tid til anden, at der ikke bliver passet så godt på vores
hus, som man kunne ønske. Det sker, at vi bliver kontaktet af rengøringen, der
gør opmærksom på, at der er sket skader eller der er uforholdsmæssigt meget
griseri på toiletterne el. lign. Det er klart, at når der ikke er fast opsyn med
huset, så kan den slags ske, og vi må bare henstille til alle brugere, at de efterlader huset i samme stand, som det var, da de kom, og at de kontakter os, hvis
de er kommet til at ødelægge noget.
Bøgebladet april 2017
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Landsbyhuset skriver - fortsat
Det kan være, det er lettere at udbedre en skade, hvis det bliver gjort hurtigt,
og vi måske ved, hvordan skaden er sket, og så slipper vi desuden for at gå og
mistænke hinanden. Heldigvis er antallet af skader dog begrænset, og det vidner
om, at de fleste tager ansvar for vores fælles hus.
I et hus som vores er der altid brug for hænder, når der kaldes sammen til
arbejdsdag, hvilket næste gang bliver den 10. juni kl. 9, så sæt allerede nu
kryds i kalenderen ved denne dag. Vi vil især opfordre brugere af huset til at
deltage, og ikke blot husets bestyrelser - mange kroge og kanter som rengøringen
ikke kan nå, trænger til mange kærlige hænder! Vi plejer at have nogle hyggelige
timer, og man når forbløffende meget, når man er mange. Vi har en prioriteret
liste, som vi går frem efter, men er der forslag til ændringer eller tilføjelser, tager
vi gerne imod dem og ser på, om det er noget, der kan klares af os selv, eller
om det er noget, der skal eksperter til.
Vera Mortensen
Landsbyhuset
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Lokalrådets søudvalg skriver
Stien rundt om søen er nu næsten færdig.
Kommunen har i løbet af marts fået genetableret stien langs sydsiden af Gyrstinge
sø mellem østdæmningen og St. Bøgeskov. Stien har gennem flere år været
vanskelig at gå på på grund af tilgroning, stendynger m.v. Der arbejdes desuden
med etableringen af en ny bro over Frøsmose å, og den forventes at blive
færdig inden 1. april. Desuden opsættes der nye stenter, således at man kan
komme sikkert over de opstillede dyrehegn.
Så nu kan man snart gå hele vejen rundt om søen. Hermed er et længe næret
ønske fra mange sider gået i opfyldelse.
Stien bliver en trampesti, hvor græsset bliver slået nogle gange årligt.
Brugerråd for Gyrstinge sø
Ringsted kommune har vedtaget, at der skal oprettes et brugerråd for Gyrstinge
sø, og man har desuden vedtaget et kommissorium for rådet. Disse vedtagelser
kommer til at få stor indflydelse på det lokale engagement og ansvarsfølelsen
for søens fremtidige drift og udvikling.
Med vedtagelsen har man skabt et målrettet og praktisk samarbejdsforum,
hvor hovedvægten i arbejdet vil være naturbevarelse og naturoplevelser.
Vi forventer, at Lokalrådets Søudvalg bliver repræsenteret i brugerrådet, hvor
vi vil arbejde for en bevarelse af den storslåede natur omkring Gyrstinge sø og
borgernes mulighed for at nyde den.
Vi har det ønske, at brugerrådet kommer til at fungere godt, og at arbejdet
bliver præget af samarbejde og fremdrift for et fælles mål. Bliver
rådsmedlemmernes interesse i at deltage i brugerrådsarbejdet for ensidige, får
rådet ikke den ønskede indflydelse til skade for vores fælles projekt - nemlig en
afbalancering af benyttelse og beskyttelse.
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Lokalrådets søudvalg skriver - fortsat
Naturplan
En af de første opgaver for brugerrådet bliver at diskutere udformningen af en
naturplan. Målsætningen for en naturplan kunne f.eks. være at:
Skabe et varieret plante- og dyreliv ved at:
- Sikre dyrs muligheder for at kunne sprede sig
- Optimere plejen af områderne
Give plads til både natur og mennesker ved at:
- Sikre at naturarealerne ikke bliver reduceret og forringet
- Øge borgernes muligheder for naturoplevelser og rekreative aktiviteter
Formidle viden om naturen ved at:
- udarbejde naturbeskrivelser, information i naturområderne og information om
naturoplevelser og ture
Søudvalget vil gå aktivt ind i diskussionen om en naturplan og engagere os i
planen både idemæssigt og praktisk.
Steen Kisselhegn
Søudvalget
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Gyrstinge kirke
April - maj 2017

Ældreudflugt 9. maj 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 besøg i Ledøje Kirke og middag på
„Stengården„ (2 retters menu). Efter en dejlig middag ser vi så Rungstedlund.
Vi vil være hjemme ca. kl. 17.00
Prisen for alt dette vil være 100 kr.
Tilmelding – efter først til mølle princippet - senest 1. maj til sognepræst Lisbeth
Lundbech tlf. 57 61 30 10 eller Else Hansen 25 88 98 18.
Opsamlingen foregår således:
Sigersted Huse kl. 9.00
Den gamle Købmand, Sigersted kl. 9.10
Bringstrup Kirkeplads 9.20
Gyrstinge v./ købmanden 9.30
Tidligere beboere i sognene eller personer med særlig tilknytning er naturligvis
hjerteligt velkomne.
Lisbeth Lundbech
Bøgebladet april 2017
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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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Konfirmandindskrivning
Alle, der ønsker konfirmation i en af vore kirker, inviteres til konfirmandindskrivning i Bringstrup Præstegård
onsdag d. 31. maj 15.00-17.00 eller torsdag d. 1. juni 15.00-17.00
Jeg glæder mig her til at hilse på hver enkelt familie ved en kort samtale på mit
kontor. Indskrivningen finder sted efter tur og ventetid kan derfor forekomme.
Kan du ikke komme på ovennævnte tidspunkter, så ring på tlf. 5761 3010
inden 1. juni og aftal et andet tidspunkt – også dette gælder som rettidig
indskrivning.
Har du særlige problemer med hensyn til konfirmandundervisning og konfirmation
– det kan jo være svært at få det hele til at gå op, når man f.eks. bor langt
herfra, så kom og få en særlig aftale med mig om netop jeres barn. Efter en
forventningsafstemning plejer vi at få det hele til at gå op.
Lisbeth Lundbech
PS! husk at medbringe mor eller far samt en dåbs-/navneattest.

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

Bøgebladet april 2017
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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. 57 61 30 10.
Lisbeth Lundbech

2. pinsedag
2. pinsedag falder i år sammen med Grundlovsdag, hvilket i Ringsted-Sorø
provsti kommer til at betyde, at provstiet som sådan ikke holder egentlige
friluftsgudstjenester.
2. pinsedag holder jeg derfor gudstjeneste i Gyrstinge kirke kl. 10.30, men
skulle en og anden alligevel ønske at komme til en friluftsgudstjeneste, vil jeg
henvise til Kongsgårdens enge ved Sorø, hvor Lynge-Vester Broby holder
friluftsgudstjeneste kl. 10.30.
Lisbeth Lundbech

Gyrstinge kirke er en vejkirke også i 2017
En vejkirke er en kirke som opfylder et sæt kriterier, der indbefatter at den
ligger let tilgængeligt for vejfarende, er historisk eller arkitektonisk interessant
og har udvidede åbningstider især om sommeren. I menighedsrådet har vi besluttet
at åbne kirken også på lørdage og mandage fra 1. april – 1. oktober. De øvrige
ugedage er kirken åbent i graverens arbejdstid og søndage, når der er
Gudstjeneste. Vi synes, at når Gyrstinge har vandrerhjem og shelter til
overnattende gæster og besøgende, er det naturligt at man også har mulighed
for at besøge kirken. Der er Grethe Bagges smukke og unikke altertavle værd
at fremhæve, og noget ganske specielt at have i sin kirke.
Kirken åbnes lørdage og mandage af et korps af frivillige, og har du/I lyst at
indgå i det bedes i kontakte Kirsten Forsingdal 5780 9457 eller 2617 4503.
Menighedsrådet
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Forårskoncert i Gyrstinge kirke
Onsdag d. 17.maj kl 19.30.
„ Vi synger reformationen ind“
med Mads Sørensen og Carl Jørgen Nielsen
31. okt. er det 500 år siden Martin Luther satte et opslag op på kirkedøren i
Wittenberg, og dermed startede han reformationen.
Jubilæet markeres på forskellig vis landet over, og her i Gyrstinge sogn synes vi
også, at det er noget vil vi være med til. Det gør vi med både et forårs – og et
efterårsarrangement.
Luther har skrevet flere salmer, og det er udgangspunktet for vores
forårsarrangement. Aftenen er lagt i hænderne på organist Carl Jørgen Nielsen
og trompetist Mads Sørensen, som begge tidligere har gæstet Gyrstinge ved en
julekoncert.
Denne aften vil der blive:
- Fortælling om Luthers liv og salmer.
- Mads og Carl Jørgen vil spille musik, der relaterer til Luthers salmer.
- Vi synger nogle af Luthers salmer (Han har 21 med i salmebogen).
- Stemningsfulde billeder ledsager musik og fællessang.
Kl. 18 vil vi indlede aftenen med fællesspisning, hvor det vil koste 50 kr. at
deltage. Man kan tage „hele pakken“ men man er selvfølgelig også velkommen
til at komme til den del man lyster.
Tilmelding til spisning til Bodil KragAndersen 5784 5380 eller Kirsten Forsingdal
5780 9457 senest 15. maj.
Venlig hilsen Menighedsrådet

Folkekirkens nødhjælp
Gyrstinge Menighedsråd, siger mange tak for hjælpen, både til indsamlere og
givere.
Der blev samlet 3.216,50 kr. ind. Det er en stor hjælp, hvor der virkelig er nød.
Vi er jo heldige at vi bor, hvor det ikke er den store nød, eller store naturkatastrofer.
Mvh. Gyrstinge Menighedsråd.
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Forældre skal turde træffe valget om dåb
Det hører med til forældrejobbet at tage stilling til dåben for sit barn, mener
børnepsykolog Margrethe Brun Hansen. Siger man ja, bliver barnet del af et
fællesskab fra begyndelsen.
Træf valget ud fra et oplyst grundlag, så du kan svare, den dag dit barn spørger,
hvorfor det er døbt eller ikke er døbt, anbefaler Margrethe Brun Hansen.
Fortællingerne om Adam og Eva og Noas Ark, er mindst lige så vigtige som
eventyrene om Den grimme ælling og Den lille Rødhætte. Det samme gælder
for resten af kristendommens kulturelle skatte. Det mener Margrethe Brun
Hansen, der er børnepsykolog og blandt andet har skrevet bøgerne De kompetente forældre og Forældreguiden.
Hvorfor er jeg ikke døbt?
Hun optræder tit i medierne, hvor hun vejleder forældre i børneopdragelse. Og
når det kommer til at beslutte, om der skal holdes barnedåb eller ej, giver hun
også gerne sine råd videre. For hende at se er det først og fremmest vigtigt at
have et solidt kendskab til, hvad man vælger til og fra.
- Om man vælger at lade sit barn døbe eller ej, er enhver forældres personlige
valg. Det der betyder noget er, om valget er truffet ud fra et oplyst grundlag, og
at forældrene kan begrunde deres valg, når barnet spørger: Hvorfor er jeg
døbt, eller hvorfor er jeg ikke døbt, siger hun og fortsætter:
- Men jeg synes, der er noget smukt i at give de kristne værdier, der gennemsyrer vores kultur, videre til vores børn gennem dåben.
For hende at se indeholder kristendommen nogle vigtige leveregler som næstekærlighed og tilgivelse, man kan bruge til at guide sit barn gennem opvæksten.
- I Danmark er kristendommen en del af grundloven. Og med barnedåben siger
man ja til at være en del af den danske kultur og ja til at indvie barnet i, hvad
kristendommen handler om, siger hun.
Forældre træffer de vigtige valg
For et par år siden viste en undersøgelse, at en del af de forældre, der fravælger
barnedåben, gør det, fordi de vil lade at deres barn træffe beslutningen selv.
Det argument undrer Margrethe Brun Hansen. For indtil barnet når en vis alder,
træffer man som forældre mange valg på barnets vegne. Det kan være valg om
vaccinationer, institutioner såvel som valget om at blive døbt.
- Siger man nej på barnets vegne, fravælger man det fællesskab, som kirkerummet tilbyder. Det rum afskærer man barnet fra helt frem til konfirmationsalderen, siger hun og tilføjer, at mange kirker i dag fungerer som små forsamlings
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Valget om dåb
huse med aktiviteter som babysalmesang og spaghettigudstjenester for forældre på barsel og børnefamilier generelt.
- Barnedåben handler ikke om at falde på knæ og være andægtig, men om at
introducere barnet for et sted, hvor der er plads til nærvær og ro. Det kan også
være et meningsfuldt sted for barnet at komme, hvis det for eksempel oplever
at miste en bedsteforælder, siger hun.
Tal om eksistentielle værdier
Margrethe Brun Hansen anbefaler, at forældrepar tager en grundig snak om
dåben. Og der er ingen skam i at være uenige, understreger hun.
- Der er utroligt mange følelser forbundet med kirken, og derfor kan et forældrepar sagtnes have forskellige holdninger til dåben, siger hun.
I sin psykologpraksis møder Margrethe Brun Hansen ofte forældre, der som
udgangspunkt er uenige om, hvorvidt barnet skal døbes. Men hun ser også, at
de hver gang kommer frem til en løsning. Udfaldet er oftest, at det er den, der
har de stærkeste følelser omkring enten et valg eller et fravalg, der får lov at
vælge.
- Generelt oplever jeg, at forældrene deler eksistentielle værdier, og at hvis det
betyder rigtig meget for den ene, vælger den anden at respektere det. Under
alle omstændigheder er det en vigtig diskussion, så man kan tage beslutningen
på et oplyst grundlag, siger hun.
Louise Graa Christensen
EN FACEBOOKKAMPAGNE OM DÅB
Gå ind på: www.facebook.dk/barnedaab, hvor forældre kan diskutere med
hinanden eller stille spørgsmål til en præst

Spiseklub for enlige
- mødes igen i Gyrstinge Præstegård onsdag d. 5. april kl. 18.00
Er du enlig – har du tid og lyst – vil du gerne nyde et måltid mad sammen med
andre – så mød op i Gyrstinge Præstegård, hvor 3 „kokke“ har tilberedt et
dejligt måltid mad til dig.
Det koster 50 kr. og tilmelding til Kirsten Forsingdal 5780 9457 eller 26174503
senest 3. april. Har du tilmeldt dig ved sidste aften er det ok.
Hilsen Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd og Gyrstinge Menighedsråd
Bøgebladet april 2017

17

Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted
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)
Maj 2017
07. maj – 3.s.e. påske:
12. maj – Bededag:
14. maj – 4.s.e.påske:
21. maj – 5.s.e.påske:
25. maj – Kristi himmelfarts dag:
28. maj – 6.s.e. påske:

Sigersted 10 (konfirmation)
Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30
Gyrstinge 10 (konfirmation)
Sigersted 9 (Mette Marbæk Johansen)
Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30
Haraldsted 9 – Sigersted 10.30

Juni 2017
04. juni – Pinsedag:
Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
05. juni – 2. pinsedag:
Gyrstinge 10.30
Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er angivet.
OBS! Der tages forbehold for ændringer
Kirkebil: Til gudstjenester stiller kirken gratis kirkebil til rådighed for ældre og
gangbesværede. Henvendelse herom til sognepræsten på tlf. 57613010 senest dagen før.

Kirkelig vejviser
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
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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.

GIF skriver
Gymnastikken har haft en fantastisk sæson og holdt opvisning søndag d. 19.
marts. En stor tak til alle trænere, holdleder og gymnaster. Vi glæder os til at
skulle i gang igen til september.
Nu er det ved at være tid til at udendørs sæsonstart for fodbold. Vi starter op
mandag d. 10. april. Se træningstiderne her og læs mere om tilmelding på
gyrstingeif.dk.
Fodbold træningstider:
Senior: Mandag og onsdag kl. 19-21
U6-U12: Mandag og torsdag kl. 16.30-18
Dame motionsbold: Se hjemmesiden.
Trille-trolle-bold: Se hjemmesiden.
Sodavandsdiskotek
Fredag d. 2. juni kl. 19-22 holder vi sodavandsdiskotek i Landsbyhuset. Alle
børn fra 0. til 6. klasse er velkomne!
Frivillighedskorps
I Gyrstinge IF har vi mange planer. Vi drømmer om at revitalisere Tour de
Gyrstinge, lave et old boys fodboldhold, danne et floorballhold, bygge et læskur
ved boldbanerne og meget mere. Derfor har vi brug for hjælpende hænder. Så,
har du måske tid til at skrive en
fondsansøgning, kridte en bane op i
ny og næ, hjælpe til ved et
arrangement eller lignende, så
kontakt bestyrelsen. Skriv til formand
Lars
Overholdt
på:
formand@gyrstingeif.dk.
Opvisvisning 2017
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„Gyrstinge i bevægelse“ skriver
Sjov og Sund søndag
Med stor succes blev der afholdt Sund & Sjov Søndagsfrokost i Landsbyhuset
den 12/3-2017.
Formålet var at lave en lidt anderledes fællesspisning med fokus på sund mad
og aktiviteter i løbet af dagen, selv kagen til kaffen var der enten gulerødder
eller æbler i, men om den lige var sund kan nok diskuteres.
Der kom 75 personer til spisning, hvilket var flere end vi havde regnet med,
rigtig dejligt at så mange ville bakke arrangementet op.
Udskolingen på Kildeskolen og Gyrstinge i Bevægelse-projektgruppen stod
for arrangementet. Der var disket op med en masse dejlig sund mad. Maden
var lavet af udskolingens elever med hjælp fra Rose i hjemkundskab samt
forældre lørdag/ søndag.
Af aktiviteter blev der arrangeret høvdingebold og fodbold i hallen, stikbold
stod også på listen men desværre løb tiden fra os. Vejret var godt så der blev
også spillet rundbold udenfor.
Eleverne havde fået forskellige opgaver som de skulle løse i løbet af dagen og
det gik rigtig godt, så stor ros til dem! Tak til de forældre der gav en ekstra hånd
med til dagens opgaver og en speciel tak til Birgit der knoklede i køkkenet hele
formiddagen.
Overskuddet fra dagen går til en overnatning
med fest for udskolingen og resten af
overskuddet går til projektet „Gyrstinge i
bevægelse.“
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„Gå mig glad“ skriver
Foråret er endelig kommet og det er tid for lidt fælles motion og hyggesnak.
Kom og prøv en gåtur med de søde mennesker på „Gå Mig Glad“ holdet i St.
Bøgeskov.
Vi går hver tirsdag kl. 15 med start fra P-pladsen ved Skovbørnehaven.
Kom som du er - der er plads til alle!
Vil du vide mere så kontakt Karin 2426 9626

Menighedsrådet skriver
Ny organist i Gyrstinge, Bringstrup og Sigersted kirker.
Jacob Keller er ansat som organist ved kirkerne pr. 1. maj 2017.
Vi byder Jacob velkommen til sognene, og i næste nummer af Bøgebladet bringer
vi en præsentation af ham.
Menighedsrådene
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Peberdalsgaard skriver
ÅBENT HUS PÅ BISONFARMEN.
Lørdag og søndag d. 13 og 14 maj kl. 10-16 på Gyrstingevej 88.
Peberdalsgaard BISON indbyder igen til Åbent Hus her i foråret.
Vi skal en tur i folden med Prærievognen og hilse på den store gamle Tyr og
forhåbentlig en hel del små lysebrune kalve.
Hjemme ved gården er der aktiviteter for børn og voksne såsom bueskydning,
lassokast, pandekagebagning m.m.
I maskinhuset er der salg af Bisonburgere, grillpølser, kaffe, kage, øl og vand.
Og så kan sikkert også findes noget godt kød i køledisken eller fryseren til at
tage med hjem.
VELKOMMEN.
Gert og Inge-lise
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Tirsdagsklubben skriver
Status og Banko, den 24.januar, er vel overstået! Inga Nielsen ønskede ikke
genvalg og som afløser valgtes Magda Nielsen. STOR TAK til Inga for hendes
indsats som medlem af arbejdsgruppen gennem seks år! Årets “ekstragevinst„
ved bankospillet, gavekort på 300,-kr. fra Klingenberg rejser gik til Else F.
Sæsonafslutningen 14. marts havde samlet 40 deltagere, som havde en ret så
festlig dag med mad, drikkelse, sang m.m.
Til stor overraskelse for alle ankom „midt i mad m.m.“ et par tidligere
Gyrstingeborgere, som havde fået udgang fra deres plejehjem i Ringsted. Det
var meget festligt og sikke en god hukommelse, disse to havde! Mange af os kom
i minderne tilbage til begivenheder i Gyrstinge for ca.50 år siden. TAK til Inga
og Dorthe (kom gerne igen en anden gang).

Sommerudflugten den 13.juni går til Den fynske Landsby og Den grimme Ælling.
Begge steder beliggende i Odense!
Arbejdsgruppen siger tak til alle, som støtter op om vores arrangementer!
De bedste hilsener og på gensyn,
Jonna, Karin, Else, Elna, Inga O., Magda og Hilde.
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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

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
Lydanlæg udlejes
Henv. til Lokalrådet
lokalraadet@gyrstinge.dk
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Østergade 6, 4180 Sorø
Tlf.:5783 5757
Besøg vores hjemmesider - vi har
det du søger.
gyrstingevvs.dk
bioeksperten.dk
pillefyrservice.dk

Bakkegården
Økologiske bær & grøntsager
Bakkegårdsvej 52
Gyrstinge
4100 Ringsted
Tlf.: 2127 7952
www.bakkegarden.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

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

Gyrstinge/Ørslevvester
Lokalråd
udlejer telt (6x8 m)
og en stor rund grill
til private arrangementer.
Kontakt:
Kenn Vium tlf. 3042 5458

Tømrer Thomsen
Fjenneslev

Peberdalsgaard BISON

Bakkegårdsvej 26 - Ørslevvester
4173 Fjenneslev
tlf. 2190 6871
E-mail: tomrerthomsen@gmail.com
www.tomrerthomsen.dk

Salg af Bisonkød, et sundt og
mørt kvalitetsprodukt.
Gyrstingevej 88, 4100 Ringsted.
Tlf. 4073 5313 for bestilling og mere
info.
www.peberdalsgaard.dk

Alt i tømrer- og
snedkerarbejde
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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

Tirsdagsklubben
ved Hilde Andersen,
Borgvej 7, Sorø
2091 4596,hilde.pico.andersen@gmail.com

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

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

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

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

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
Bøgebladet april 2017
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Kalender
April
02.
04.
05.
10.
10.-17.
20.

Bøgebladet udkommer
Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
„Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 15.00, hver tirsdag
Spiseklub for enlige, Gyrstinge præstegård, kl.18.00
GIF starter udendørssæson
Påskeferie, Kildeskolen, SFO og børnehave lukket
Lokalrådsmøde

Maj
05.
09.
13.-14.
14.
17.
31.

Kildeskolens børnehave fejrer fødselsdag
Ældreudflugt
Åbent hus, Peberdalsgaard Bison, kl. 10.00-16.00
Konfirmation, Gyrstinge kirke
Forårskoncert, Gyrstinge kirke, kl. 19.30
Konfirmandindskrivning, kl. 15.00-17.00

Juni
Bøgebladet udkommer
Konfirmandindskrivning, kl. 15.00-17.00
Sodavandsdiskotek, arr. GIF, Landsbyhuset, kl. 19.00-22.00
Arbejdsdag, Landsbyhuset, kl. 9.00
Tirs.klub.: Sommerudflugt til Odense
Skt. Hansfest, præstegårdshaven

01.
02.
10.
13.
23.

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.
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