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Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:

Jess Friis, Gyrstinge Bygade 5-7 (red.)
Jonas Grønskov, Gyrstinge Bygade 1
Birgitte Niemann, Bakkegårdsvej 1, Fjen. (red.)
Arne Aagesen, Harpeager 7, Fjen.
Bjarne Krog, Ørnekildevej 22, Fjen.
Steen Mortensen, Gyrstingevej 41
Bodil Krag-Andersen, Gyrstinge Bygade 55
Mette Eck, Blødebjergvej 2
Elisabeth Skogstad, Gyrstinge Præstemark 33
Térès Peyrelier, Gyrstingevej 103

24 63 59 35
53 31 40 73
57 80 80 58
35 85 77 79
57 80 94 57
31 95 06 93
57 84 53 80
61 68 91 84
25 12 25 32

Gyrstinge/Ørslevvester Menighedsråd
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Kontaktperson:
Sognepræst
Organist:
Provst
Andet:
Graver :
Kirkeværge:

Else Hansen, Gyrstinge Præstemark 41,
Kirsten Forsingdal, Ørnekildevej 22, Fjen.
Heidi Larsen, Bakkegårdsvej 52
Leif Larsen, Gyrstinge Præstemark 35
Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen.
Lisbeth Lundbech, Bringstrup Præstegård
Jacob Juul Keller, Lundemosen 61, Greve
Lars Poulsen, Kirkevænget 2c, Sorø

57 84 52 12
57 80 94 57
57 84 40 46
22 18 85 05
57 80 93 25
57 61 30 10
26 65 97 26
5783 05 34

Kirsten Kristensen
Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen.

2243 64 62
5780 93 25
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Lokalrådet skriver
I forbindelse med budgetforhandlingerne 2018 i Ringsted Kommune, har
Lokalrådet indsendt et samlet høringssvar. Her har vi kommenteret på flere
emner, men blandt andet ønsket om cykelsti fra Holbækvej til Gyrstinge og
videre til Ørslevvester. Høringssvaret ligger på Kommunens hjemmeside.
Siden sidst har vi også afholdt indvielse af Gadekæret i Ørslevvester, hvor flere
fremmødte hyggede sig et par timer til bålpandekager og snak. Projektet har
været en succes og Lokalrådet er glad for at der også sker aktiviteter i
Ørslevvester, så vi i endnu større omfang kan føle os, som ét samlet sogn
Lige for tiden bruger lokalrådet noget tid på at kigge på en opdatering af måden
vi lejer borde, stole, telte etc. ud. Helt konkret så har vi snakket om at gøre det
gratis (med mindre man ødelægger noget) såfremt man er beboer i Gyrstinge-,
Ørslevvester Sogn. Hvis man så låner udstyr så indgås der en kontrakt, hvor
man forpligter sig til erstatning, hvis man ødelægger noget. Det betyder, at der
fortsat vil være en beskeden leje, hvis man er udefrakommende og ønsker at
bruge byens ejendele. Vi skriver selvfølgeligt mere om det, når vi har alt på
plads - så indtil videre fortsætter vi som hidtil.
Lokalarkivet i Gyrstinge- Ørslevvester Sogn har gennem længere tid været styret
af Lokalrådet, men det giver visse komplikationer i forhold til forskellige
sammenslutninger, at arkivet ikke er en selvstændig forening. Vi har derfor i
Lokalrådet gennem længere tid udarbejdet vedtægter til etablering af
Lokalarkivet som en forening. I den forbindelse afholdes der stiftende
generalforsamling den 10. oktober 2017 kl. 19.30 i forbindelse med
Lokalrådsmødet. Alle er som altid velkomne, og vi håber selvfølgelig, at
interesserede i Lokalarkivet dukker op denne aften. Se yderligere omkring
vedtægter etc. i denne udgave at Bøgebladet.
Sidst men ikke mindst kan jeg berette, at Vera Mortensen af personlige årsager
har valgt at trække sig fra Lokalrådet. Det er vi kede af i Lokalrådet, idet Vera
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Lokalrådet skriver - fortsat
gennem flere år har leveret en rigtig flot frivillig arbejdsindsats. Vi respekterer
fuldt ud Veras beslutning, og håber hun en dag er frisk på endnu en tørn Dette
har afstedkommet, at Lokalrådet har måtte rokere lidt rundt på posterne. Jonas
Grønskov er derfor blevet næstformand, og Bjarne Krog vil varetage Lokalrådets
interesser i Landsbyforum.
Med ønsket om et godt efterår
Jess Friis
Formand

Fra indvielsen af Ørslevvester gadekær

Forsidefoto
Blødebjerg mejeri anno 1949 - nuværende Bakkegårdsvej 57, som nu huser tømrer Bjarne
Beck ApS.
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Landsbyhuset skriver
Landsbyhuset er et ret enestående projekt, idet det udelukkende drives af frivillig
arbejdskraft, når man lige ser bort fra rengøringen. Det gør selvfølgelig, at skader,
som opstår ved brug, ikke altid bliver repareret samme dag, som de er opstået.
For det første skal vi i bestyrelsen finde ud af, at der er et problem, og så skal
vi finde tiden til at udbedre skaden, hvis vi kan, eller finde en håndværker, der
kan. Da vi ikke selv har vores daglige gang i huset, er det derfor meget vigtigt,
at skader og defekter rapporteres til os så snart, de opdages. Uanset om man
selv er kommet til at lave en skade, eller man opdager, at den er der, må man
meget gerne tage kontakt til bestyrelsen, så vi kan tage fat i problemet så hurtigt
som muligt. Vi vil jo gerne have huset til at fremstå så indbydende som
overhovedet muligt, og det gøres bedst, når vi alle hjælper hinanden.
Landsbyhuset er efterhånden blevet kendt som et sted, hvor der er plads til den
helt store fest. Det betyder en betragtelig indtægt til huset, men selvfølgelig også
nogle gener for naboerne, som vi håber, er til at leve med. Vi bestræber os på at
vejlede lejere af huset så godt, at de forlader det i samme stand, som de modtog
det, men det sker selvfølgelig, at der er noget oprydningsarbejde efter en fest
med 3-400 deltagere. Igen handler det om, at man lige lader et ord falde til
bestyrelsen, hvis der f.eks. ligger affald og flyder på udenomsarealerne. Så vil vi
forsøge at rette op på det så hurtigt som muligt. Man er også velkommen til selv
at samle op og smide f.eks. papir i containerne på parkeringspladsen. Dog er
det ikke i orden, at man bruger Landsbyhusets containere til sit eget storskrald,
som det er sket for nylig. Vi har i perioder problemer med kapaciteten af de to
containere, så misbrug vil medføre, at der kommer til at ligge affald rundt om
dem, hvilket ingen kan være interesserede i.
Arbejdet med at få eksproprieret jord til den nye boldbane samt den nye
adgangsvej er nu så småt gået i gang. Der har været afholdt et møde med
kommunen, hvor der blev rettet nogle misforståelser omkring placeringen af
huset, og der er blevet nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at finde den
bedste løsning på problemerne.
Bøgebladet oktober 2017
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Landsbyhuset skriver - fortsat
Vores mangeårige kasserer, Jan Glerup, har valgt at trække sig fra posten ved
årets udgang, hvilket vi må respektere, selv om vi vil komme til at savne hans
store viden på regnskabsområdet. Vi er derfor på udkig efter en ny kasserer,
som har lyst til at være med til det spændende arbejde, det også er, at holde et
hus som vores kørende, så hvis du selv, eller en du kender, kunne tænke sig at
hjælpe os, så tag endelig kontakt til bestyrelsen.
Bestyrelsen

Lokalrådet skriver
Madbix og jagtanekdoter
fredag d. 13. oktober kl 18.00 i Landsbyhuset
1.oktober går jagtsæsonen ind, og vi sætter vores lid til at der bliver skudt
nogle dyr. Så bliver der nemlig vildt på menuen denne aften, og det er da vildt!
Skulle det mod forventning ikke lykkes jægerne at ramme nogle dyr, smager
forloren hare og and da også godt.
Efter vi har spist vil skytte Jesper Lyck fortælle om det at være jæger og skytte
og han kan forhåbentlig nogle rigtig gode jagthistorier. Jesper er uddannet
herregårdsskytte og er flyttet til Gyrstinge sammen med sin kone i foråret.
Prisen vil være den sædvanlige på 50 kr. for voksne og børn 25 kr.
Øl, vand og vin kan købes.
Tilmelding til Bodil Krag-Andersen mail: bka@pc.dk eller telefon 57845380
eller til Kirsten Forsingdal mail: kirsten@krogagergard.dk eller telefon 57809457
senest 9. oktober.
Venlig hilsen Lokalrådet for Gyrstinge og Ørslevvester
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Indkaldelse til stiftende generalforsamling i

Gyrstinge – Ørslevvester Lokalhistoriske Forening
Tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 19:30 i Præstegården (længen)
Forslag til vedtægter:
Vedtægter for Gyrstinge-Ørslevvester Lokalhistoriske Forening
§ 1.
Foreningens navn er: „Gyrstinge-Ørslevvester Lokalhistoriske Forening“.
Foreningens hjemsted er Gyrstinge sogn i Ringsted kommune.
§ 2.
Foreningens formål er at virke for bevarelse af historiske minder i det område,
der ligger indenfor Gyrstinge sogn; samt at vække interesse for og udbrede
kendskabet til denne egn og dens historie.
Der er intet medlemskontingent. Sekretæren fører en medlemsliste.
Foreningen er underlagt Lokalrådet i Gyrstinge & Ørslevvester, for at sikre
den brede interesse.
§ 3.
Generalforsamling indkaldes med mindst en uges varsel ved annoncering i
Bøgebladet og på hjemmesiden Gyrstinge.dk.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
Valgbare og stemmeberettigede er foreningens medlemmer; dog kan der
maksimalt vælges én fra hver husstand.
§ 4.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, bestående af 4 medlemmer, som
selv konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Der er valg til bestyrelsen hvert år med 2 medlemmer på valg (vælges for 2 år
ad gangen) og en bestyrelsessuppleant (vælges for 1 år ad gangen). Derudover
vælges en revisor (vælges for 1 år ad gangen) og en revisorsuppleant (vælges
for 1 år ad gangen). Genvalg er muligt.
Bestyrelsen holder møde mindst 1 gang pr. kvartal og aftaler arbejdsgangen
for det følgende kvartal.
Bøgebladet oktober 2017
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§ 5.
Ordinær generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende:
1. Valg af dirigent og stemmetæller.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren gennemgår forrige års regnskab samt evt. budget for dette år.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
7. Valg af 1 revisor.
8. Valg af 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
§ 6.
Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem eller ved formandens
forfald af 3 bestyrelsesmedlemmer.
§ 7.
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 1/3 af
medlemmerne fremsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen.
§ 8.
Til ændring af disse vedtægter kræves beslutning på generalforsamlingen med
3/4 majoritet af de tilstedeværende stemmeberettiget på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger.
§ 9.
Ved opløsning af foreningen anvendes de i § 8 nævnte bestemmelser.
Foreningens samlede arkivmaterialer samt evt. formue videregives til en
lignende forening i nærområdet.
Vel mødt
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„Gyrstinge i bevægelse“ skriver
I mål:
Det er med stor glæde, at vi nu kan meddele, at finansieringen på godt 800.000
kr. er på plads til vores aktivitets- og samlingssted i Gyrstinge. De sidste penge
kom i hus d. 6. september, hvor vi fik en donation på 389.000 kr. af
Landsbyforum i Ringsted. Dejligt at to års hårdt projektarbejde har givet pote.
Vi synes det er helt fantastisk og vi glæder og til at komme i gang med opførelsen.
Vi satser på at gå i gang her sidst i september. Hvis vejret tillader det vil UNO
koncept have pladsen færdig om 3-4 uger. Efter montering og INDEN BRUG
skal pladsen godkendes af sikkerhedsmæssige årsager, efter godkendelsen vil
vi holde en indvielse.
Indvielse:
Officiel indvielse finder sted søndag den 29. oktober. Nærmere info om
indvielsen vil blive slået op på opslagstavlen ved multibanen, på skilte ved vejen,
forældreintra, facebook og på Gyrstinge.dk så snart vi ved noget mere.
Til indvielsen vil der bl.a. komme nogle profesionelle instruktører som giver et
bud på, hvordan man kan bruge både crossfit og fitness anlægget. Hvad der
ellers vil ske, har vi ikke helt på plads endnu. Vi håber at alle der har tid vil
bakke op om projektet og komme og fejre vores fælles aktivitets- og
samlingssted i Gyrstinge, og så satser vi på at vejrguderne er med os denne
gang.
Vi ses
Jeanette og Hanne
Gyrstinge i bevægelse

Bøgebladet oktober 2017
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Tirsdagsklubben skriver
Med en velbesøgt og veloverstået sensommerfest med god forplejning
og underholdning i Landsbyhuset, er Tirsdagsklubben nu klar til endnu en sæson
med kortspil, foredrag, bankospil og et par fester.
I omdelt program, i Bøgebladets kalender og i Lokalbladet, er det muligt at
følge hvilke aktiviteter der er tirsdage i Gyrstinge præstegård kl. 14-17 fra 3.
oktober til 13. marts 2018.
Sæsonens foredrag kommer langt omkring og alle interesserede er velkomne.
Kop og brød medbringes. Kortspillerne (whist) er også klar til at byde gamle
såvel som nye spillere med på holdet .
Arbejdsgruppen glæder sig til at byde indenfor til mange hyggelige timer!
De bedste hilsener, Hilde Andersen

Spiseklubben skriver
Spiseklub for enlige mødes igen næste gang onsdag d. 4. oktober kl. 18 i
Gyrstinge Præstegård.
Er du enlig er du velkommen – også selvom du bor udensogns, for her mødes
man fordi det er rart at spise sammen med andre. Maden smager ligesom bedre.
Man spiser sammen, man synger sammen, man får drøftet „verdenssituationen“
sammen og man nyder fællesskabet.
Prisen er 50 kr. og tilmelding senest 2. okt. til Kirsten Forsingdal 57809457
eller 26174503.
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Gyrstinge kirke

Oktober - november 2017

Jubilæumsfest
Jubilæumsfest i anledning af Reformationen 1. oktober i Gyrstinge
I Gyrstinge og Ørslevvester markerer vi i samarbejde med Kildeskolen
Reformationsjubilæet.
Søndag d. 1. oktober plantes en rødeg i Gyrstinge præstegårdshave for at fejre
500 året for reformationen. Biskop Peter Fisher-Møller og elever fra Kildeskolen vil i fællesskab plante træet i haven.
Program
Kl. 14.00 Gudstjeneste i Gyrstinge Kirke Ved Peter Fisher-Møller og Lisbeth
Lundbech. Kirken er pyntet af 0. og 1. klasse fra Kildeskolen og prædiken v/
Peter Fisher-Møller.
Ca. kl. 15.00 Træet plantes i haven og elever fra Kildeskolen synger 2 sange
sammen med organist Jacob Keller.
Herefter afsluttes med kaffe og lagkage i Gyrstinge Præstegård, og der bliver
mulighed for at høre lidt mere om reformationen og hvad en biskop arbejder
med.
Venlig hilsen Gyrstinge Menighedsråd.
Bøgebladet oktober 2017
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Jubilæumsfejring i Bringstrup
Jubilæumsfejring i anledning af Reformationen 4. november i
Bringstrup
Program
17.00: Musikalsk forestilling i børnehøjde „I Luthers fodspor“ ved det
danske ensemble GIÒIA, som spiller musik med oprindelse i middelalderen.
Forestilling er gratis og åben for alle.
Den musikalske forestilling er en del af et større arrangement i samarbejde med
fællesråd, lokalråd, idrætsforening, skole, rollespilsforening og madbix.
Trioen GIÒIA har i anledning af reformationsåret 2017 udarbejdet en
familieforestilling om Martin Luther præsenteret med musik, fortællinger og
sange, som alle kan synge med på.
Historien tager sin begyndelse i klosteret i Erfurt, hvor Luther bare ikke føler,
at han passer ind. Når han nu er så glad for sang, musik og dans – og Gud har
skabt ham sådan – hvorfor er det så ikke tilladt? Videre frem kommer han til
Rom, hvor han får ideer til de 95 teser, han senere slår op på kirkedøren.
Et udvalg af reformatoriske hovedpointer introduceres med humor og i
børnehøjde – med en epilog om, hvad Luther har af betydning for os i dag.
Ensembet GIÒIA er kendt for dets
festlige fortolkninger af den allertidligste
nedskrevne instrumentalmusik fra 12501450. Musikken er i denne forestilling
suppleret med arrangementer af Luthersalmer og nyskrevne fællessange.
GIÒIA har stor erfaring med at formidle
musik for også det yngste publikum.
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Gyrstinge, Bringstrup og Sigersted Kirkers Kor
Er du glad for at synge og har du lyst til at synge sammen med andre, så er
kirkekoret måske noget for dig.
Vi synger til højtiderne f.eks. ved juletid og påske, og en søndag hver måned,
sammen med kirkesangeren og organisten.
Du vil lære at synge og lærer også en masse om noder, rytmer og forskellige
former for musik.
Vi synger både de gode gamle salmer, men også lidt mere moderne „rytmiske“
salmer, som vi alle bruger i kirkerne.
Børnekoret øver hver torsdag kl.15.00-17.00, med pause, i Gyrstinge og
Bringstrup Kirker på skift.
Ved interesse for et voksenkor finder vi et passende tidspunkt efter arbejdstid.
Alle er velkomne og det er gratis at deltage.
Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte organist Jacob Juul Keller på
telefon: 2665 9726 eller 4361 2306, du er også velkomme til at skrive en mail
på: jacob.keller@youseepost.dk

Menighedsmøde
Efter gudstjenesten i Gyrstinge Kirke d. 29. oktober kl. 10.30, holder
vi menighedsmøde i Gyrstinge Præstegård.
Menighedsrådet vil i forbindelse med mødet i Præstegården servere en lækker
tallerken varm suppe. Et menighedsmøde, – læs og stav det langsomt – m-e-ni-g-h-e-d-s-m-ø-d-e – man læser let forkert, er ikke det samme som et
menighedsrådsmøde. Det er noget ganske andet. Det er en slags kirkens årlige
generalforsamling, hvor sognets beboere inviteres til at høre om det arbejde,
der foregår og planlægges i kirke og menighedsråd. Der vil også være mulighed
for at høre noget om økonomien. Man er selvfølgelig også velkommen til at
komme med input. Det plejer at være ganske hyggeligt. Vi glæder os til at se dig
til såvel gudstjeneste som menighedsmøde. Det vil være gratis at deltage.
Lisbeth Lundbech
Bøgebladet oktober 2017
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Julemøde
Julemøde for ældre og efterlønnere lørdag 2. december
i Andelslandsbyen Nyvang
I år prøver vi noget nyt. Den gamle form har efterhånden udspillet sig selv.
Menighedsrådene inviterer derfor i år pastoratets ældre og efterlønnere op til
Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk,
Program
9.30:
Afgang Sigersted Huse (Sorøvej 163)
9.40:
Afgang Sigersted (ved den gamle købmand)
9.50:
Afgang Bringstrup Kirke
10.00:
Afgang Gyrstinge Kirke
10.45:
Ankomst Andelslandsbyen
10.45-11.30: Andelslandsbyen „på egen hånd“
11.30-13.00: Middag (flæskesteg med tilbehør samt ris á la mande, inkl. 1.
genstand i „Madam Blå“)
13.00-15.00: Foredrag med kaffe („Fællesskab of Folkelighed“ v. Keld GrinderHansen i „Madam Blå“)
15.15:
Hjem igen
Prisen for alt dette er 100 kr.
Tilmelding – efter først til mølle princippet – senest mandag d. 20. november
til Lisbeth Lundbech tlf. 57 61 30 10 eller Else Hansen 25 88 98 18.
Tidligere beboere i sognene eller personer med særlig tilknytning er naturligvis
hjerteligt velkomne.
Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge
menighedsråd
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Alle helgens dag 5. november i Gyrstinge og Sigersted
Gudstjeneste i Gyrstinge kl. 9 og Sigersted 10.30
(m. efterfølgende kaffe)
Alle Helgens dag mindes vi dem, der er gået bort og har betydet noget i vores
liv.
Ved gudstjenesterne vil navnene blive læst op på dem, som er døde siden Alle
Helgens dag sidste år og vi vil tænde et lys for dem, som har betydet noget for
os, hvad enten dødsfaldet har fundet sted for nylig eller for længe siden.
Efter gudstjenesten i Sigersted vil Sigersted menighedsråd servere en kop kaffe
og en småkage.
Alle Helgens gudstjenesterne er smukke og stemningsfulde gudstjenester, hvor
kirkerne er smukt oplyste med levende lys og salmer og prædiken vil bære
præg af søndagens karakter. Alle Helgen gudstjenesterne appellerer i høj grad
til det moderne menneske og forbinder os i vores rodløshed med såvel fortid
som fremtid.
Jeg kan også fortælle, at vi ikke vil blive snydt for salmerne „Den store hvide
flok“ og „Helgen her og helgen hisset“.
Lisbeth Lundbech

1. søndag i advent
Vanen tro holder vi igen i år i Gyrstinge et særligt arrangement 1. søndag i
advent, hvor vi først mødes i Gyrstinge kirke til en familiegudstjeneste kl. 15.00,
hvorefter vi går over på skolen for at tænde landsbyens juletræ og sidst men
ikke mindst slutter af med æbleskiver og drikker et glas varm kakao eller gløgg.
Arrangementet løber af stablen søndag d. 3. december.
Også i år er dette hyggelige arrangement blevet til i et
samarbejde mellem Kirke og Lokalråd. Derfor: mød op og
styrk fællesskabet.
Venlig hilsen
Lisbeth Lundbech
Bøgebladet oktober 2017
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted
Oktober 2017
01. oktober – 16.s.e.trin.:
08. oktober – 17.s.e.trin.:
15. oktober – 18.s.e.trin.:
22. oktober – 19.s.e.trin.:
29. oktober – 20.s.e. trin.:

Bringstrup 10.30 – Gyrstinge 14.00 (festgudstjeneste i
anledning af reformation under medvirken af bl.a. biskop).
Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
Gyrstinge 9 (Søren Legarth)
Sigersted 9 (Søren Legarth)
Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30 (Menighedsmøde bagefter)

November 2017
05. november – Alle helgens dag: Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30
12. november – 22.s.e.trin.:
Allindemagle 9 – Bringstrup 10.30
19. november – 23.s.e.trin.:
Sigersted 9 ( Conni Gosmer Schmidt)
26. november – Sidste s. i kirkeåret:Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30
December 2017
03. december – 1.s. i advent:

Sigersted 10.30 – Gyrstinge 15 (familiegudstj.)

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 i god tid inden
gudstjenesten.

Kirkelig vejviser
Sognepræst Lisbeth Lundbech
Egerupvej 11, 4100 Ringsted
tlf. 57 61 30 10
llu@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.

Kildeskolen skriver
Vi er godt i gang med det nye skoleår, hvor vi første
skoledag tog flot imod vores nye børn i 0. klasse. Alle
skolens elever dannede en flagallé, der førte børnene
„ind i skolen“.
Overgangen fra børnehave til skole var planlagt siden
1. maj, hvor børnene „blev Spirer“. I perioden fra 1.
maj var planlagt en række forløb mellem børnehave,
SFO og skole, så overgangnen blev tryg. Det har været
en succes, og det er vores oplevelse, at det har været
et trygt og roligt forløb for børnene at starte i skole.
Fag på tværs – Plads til fordybelse.
Vores nye tiltag „Fag på Tværs“ er blevet „et hit“ hos
børnene. Alle elever fra 0.-6. klasse er meget
interesseret i deres nye „Valgfag“. Det har stor
betydning, at børnene selv kan vælge mellem 3-4 faglige
områder, som de kan fordybe sig i over en længere
periode. Det er meget motiverende for alle og på
billedet ses en del af holdet, der har valgt at arbejde
med faget Innovation.
Temauge i Science
Den 24.-28.9. har vi på skolen temauge i Science. Temaugen følges bl.a. op
med, at børnene i næste kvartal kan vælge at fordybe sig yderligere i emnet i
Fag på Tværs, hvor der bliver mulighed for at fordybe sig yderligere i naturfagene.
Det hele afrundes med vores deltagelse ved Teknologifestivallen i Ringsted den
1. marts 2018.
SFO´en
Efter sommerferien er vi fem ansatte i SFOén, hvilket giver os langt større
muligheder for at tilbyde børnene en række tilbud og aktiviteter. Der laves ugeBøgebladet oktober 2017
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Kildeskolen skriver - fortsat
planer for aktiviteterne, som kan være målrettet
henholdsvis de ældste eller yngste børn, - eller
alle. Der er fortsat plads til spontane aktiviteter.
For de ældste elever bliver der desuden tre
aftenarrangementer i løbet af skoleåret.
Og så kan vi tilføje, at et enigt ansættelsesudvalg
netop har besluttet at ansætte Anne Gitte
Petersen som pædagogisk leder af SFO og
førskoleafsnit (børnehaven!).

Tiltag i samarbejdet skole og lokalområde oktober-december
Vi pynter kirken og synger sange ved Reformationsgudstjenesten søndag den
1. oktober.
I november hentes juletræ til skolegården og i december inviterer vi til Lucia.
Projekt „Find vej i Skolen“, som er et orienterings- og bevægelsestilbud med
40 poster med QR-koder etableres i samarbejde med „Gyrstinge i bevægelse“,
når udendørs træningsbane m.v. etableres omkring Landsbyhuset.
Venlig hilsen personalet på Kildeskolen
Dorte Andersen
skoleleder
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Skotsk whisky aften
Så gør vi det igen, for 14. gang.
Lokalrådet i Gyrstinge/Ørslevvester indbyder til en whiskysmagning,
fredag d. 26. januar 2018 kl. 19.30 i Gyrstinge Landsbyhus.
Det er måske i god tid, men da jeg ved, at der er flere der har meldt afbud til
de tidligere aftener p.g.a. mange ting, så er jeg nu så tidligt ude, at alle har en
chance for at planlægge datoen.
Tilmeldingerne bliver behandlet efter „først til mølle“ princippet. Der er plads
til max. 60 personer.
Jeg er næsten færdig med at indkøbe whiskys, der er kommet en del nye på
markedet, men selvom ting ikke er blevet billigere med tiden, så er prisen
fastholdt på 250 kr. for deltagelsen i arrangementet, indeholdende 8 whiskys,
et let traktement og en øl/vand..
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.
Som traditionen byder, så er der også en „udenlandsk“ single malt (en
verdens nyhed, først frigivet i almindeligt salg 1. aug. 2017).
Kort sagt er der mulighed for at prøve et udsnit af de mange forskellige
skotske varianter og samtidig få lidt af vide om whiskyfremstilling.
Kenn står for præsentationen af whiskyen.
Er du interesseret, så kontakt Kenn på telefon/sms 30425458/eller mail
kenn@vium.org, gerne hurtigt, da der er begrænset deltager antal.
For en god ordens skyld, så er der rygeforbud til dette arrangement, der er
selvfølgelig mulighed for at gå udendørs, når/hvis trangen opstår, når de
røgede whiskys er i glasset.
Vel mødt på Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvesters vegne, Kenn
Bøgebladet oktober 2017
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Gyrstinge IF skriver
Det går derudad i vores lille klub. Seniorfodboldholdet er gået fra 8- til 11mands fodbold, hvilket har givet nogle gode hjemmekampe med energisk
hjemmepublikum på lægterne. Næste hjemmekamp er søndag d. 8. oktober
kl. 14. Kom og hep!
Indendørs-aktiviteterne er gået i gang og går strygende. Vi vil dog gerne have
gang i endnu mere. F.eks. floorball, hvor vi har træningstider torsdag aften for
både børn og voksne. Vi spekulerer også på om vi skal have et old boys
fodboldhold, nu da seniorholdet er i vælten. Vil du være med til at starte et old
boys hold op, så kontakt vores formand Lars på formand@gyrstingeif.dk eller
tag fat i en fra bestyrelsen.
Fredag d. 27. oktober gentager vi forårets succes med sodavandsdiskotek for
børn op til 6. klasse. Sæt kryds i kalenderen og hold øje
med www.gyrstingeif.dk, hvor vi annoncerer billetsalg snarest.
Tusind tak til alle glade deltagere og medarrangører for en herlig Gyrstinge
Byfest. Her er lidt stemningsfotos fra cykelløbene og gadefodboldstævnet.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Gyrstinge IF
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Gyrstinge IF skriver - fortsat
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Ringsted private skovbørnehave skriver
Alt imens vi alle går og håber på, at en dejlig indian summer kan komme, og
sætte et plaster på såret i forhold til sommeren som aldrig blev, så går livet sin
dejlige vante gang i Ringsted Private Skovbørnehave. Skovbørn elsker nemlig
al slags vejr, og når man er lille findes der næsten intet bedre end at få lov at
hoppe amok i en kæmpe mudderpøl inde i skoven, eller rutche på numsen ned
af en regnvåd skrænt.
Børnehaven har sagt farvel til skolegruppen i maj, og tager nu de næste måneder
imod en masse dejlige små poder, som skal ledes ind i flokken. Det er et vigtigt
arbejde, og det giver masser af nyt liv i børnehaven.
Sideløbende med indkøringen af nye børn er endnu et tema ved at tage form.
Der arbejdes i øjeblikket med „børn i gamle dage“.
Skovbørnehaven har søgt NORDEA-Fonden om midler, og har været så heldige,
at få tildelt hele to puljer, som muliggør ting og aktiviteter for børnehaven, som
ellers ikke ville være blevet til noget. Børnehaven er meget glade og taknemmelige
over at være blevet tilgodeset.
Nogle af pengene var således med til at kickstarte det nye tema med en busudflugt
til Andelslandsbyen Nyvang. Det var en kæmpe succes, og til stor glæde for
børnene at se alle de arbejdende værksteder. Det blev pludselig meget virkeligt
hvordan man lavede alle de praktiske ting i gamle dage.
Hjemme i børnehaven kommer projektet til at byde på mange forskelligartede
aktiviteter. Børnene skal bl.a sylte, bage, bygge biler af grene, danse gamle
sanglege og lære rim og remser. Skolegruppen skal gå lidt i skole som i gamle
dage, og lære om hvordan man tiltalte læreren i gamle dage, og hvilke
konsekvenser det havde når man ikke var artig. De skal også lave deres egne
små tavler i træ og med tavlelak, og bruge disse i undervisningen.
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Ringsted private skovbørnehave skriver
Nogle af børnenes oldeforældre har også været på besøg, og fortalt rigtige
historier fra da de var børn. Børnene går til temaet med megen nysgerrighed og
lyst, og mon ikke de også i hvert fald i nogle sammenhænge kommer til at
tænke over hvor godt, og nemt det er at være barn i dag, i modsætning til
dengang.
Andre af midlerne fra NORDEA-Fonden skal bruges på nye løbecykler til
børnene. Cykling er nemlig også et hit, og for nylig var der „store cykeldag“ i
børnehaven, hvor børnene var på forskellige ture rundt i skoven alt efter formåen.
Det er en tilbagevendende begivenhed, som børnene ser frem til med stor glæde.
Den tjener som en kæmpe motivationsfaktor til at træne cykling derhjemme,
for det er nu sejt, at kunne komme med på „den lange tur“ for dem uden støttehjul.
De bedste efterårshilsner fra alle i Skovbørnehaven

Kilden til fitness skriver
Så er holdsæsonen i Kilden til fitness kommet godt igang, med cirkeltræning
mandag, Teenfitness torsdag, og nu også Indoor Cycling tirsdag og torsdag.
Der var desværre ikke så mange „eksklusive“ kvinder som turde møde op til
træning torsdag, men vil du stadig gerne igang, er vi instruktører der alligevel.
Så bare mød op torsdag kl. 18.
Som nogen måske bemærkede, var en del af instruktørerne på et lille kursus i
Outdoor Bootcamp ved Landsbyhuset for nylig. Det var for at få inspiration til
udendørs træning, men flere elementer kan også bruges indendørs.
Sidst i oktober skal nogle af os til endnu en inspirationsweekend i Vejen, som
byder på smagsprøver på nye træningsformer, børneyoga, stabilitetstræning
mm. Det var supergodt sidste år, og vi glæder os til at komme hjem med en
masse nye input og ideer til træningen. Følg os på Facebook, eller læs mere på
vores hjemmeside.
På gensyn i Kilden til fitness - dit lokale træningscenter.
Bøgebladet oktober 2017
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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

Bøgebladet oktober 2017
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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
leder Dorte Andersen,
Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7260, kildeskolen@ringsted.dk
Kildeskolens bestyrelse
formand Peter Flensted
Kildeskolens SFO og børnehave,
pæd. 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@langkjaerlarsen.dk
Vandværket
formand Ole Olsen,
Nordbjergvej 32, Ringsted
2047 4429, gyrstinge.vand@gmail.com

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 oktober 2017
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Oktober
01.
03.

04.
10.
12.
13.
14.
16.-20.
17.
24.
27.
29.
31.
November
07.
13.
14.
21.
28.

Kalender
Bøgebladet udkommer
Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
Jubilæumsfest for Reformationen, Gyrstinge kirke, kl. 14.00
Tirs.klub.: Foredrag, Henning Bondo og Finn Jensen: „Husjomfruen og
Skibsrederen på Kattrup Gods.“
„Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 15.00, hver tirsdag.
Spiseklub for enlige, Gyrstinge præstegård, kl. 18.00
Tirs.klub.: Kortspil
Stiftende generalforsamling, Gyrstinge-Ørslevvester lokalarkiv, kl. 19.30
Strikkecafé, præstegården, kl. 14.00, hver anden torsdag
Fællesspisning, Landsbyhuset, kl. 18.00
Indvielse af Gyrstinge søsti, kl. 10.00-13.00
Efterårsferie, Kildeskolen
Tirs.klub.: Elmo Hansen, Ringsted, billedforedrag om rejseoplevelser i
Indien.
Tirs.klub.: Kortspil
Sodavandsdiskotek, Landsbyhuset, arr. GIF
Indvielse af aktivitets- og samlingspladsen ved Landsbyhuset
Tirs.klub.: Mogens Larsen, Gyrstinge: „Vadehavet og dets omgivelser“

Tirs.klub.: Kortspil
Lokalrådsmøde, Gyrstinge præstegård, kl. 19.30
Vælgermøde, Landsbyhuset, kl. 19.00
Tirs.klub.: Bankospil
Tirs.klub.: Kortspil
Tirs.klub.: Foredrag v. Anette Olsen „Mit kirgisiske bryllup“

December
Bøgebladet udkommer
Familiegudstjeneste og juletræstændning, kl. 15.00

03.

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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