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Lisbeth Lundbech, Bringstrup Præstegård
Jacob Juul Keller, Lundemosen 61, Greve
Lars Poulsen, Kirkevænget 2c, Sorø
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Lokalrådet skriver
Valget er overstået, og tak til alle jer der valgte at komme til valgmødet den 14.
november, hvor Lokalrådet var vært for en god debat om den politiske scene i
Ringsted Kommune. Jeg synes det er en fornøjelse at politikerne vil afse tid til
et sådan møde i vores sogn, og jeres opbakning er med til at supportere denne
event.
Et af de emner der blev lystigt debatteret under valgmødet var de trafikale
forhold der er i sognet, og i særdeleshed Bakkegårdsvej og Gyrstingevej. Dette
skyldes blandt andet det forhold, at netop disse to veje er klassificeret som
trafikfarlige skoleveje. I Lokalrådet vil vi meget gerne have gjort noget ved
netop dette problem, så børnene (og alle andre) i sognet sikkert kan cykle i
skole eller hvor han man nu gerne vil. Ringsted Kommune har i den forbindelse
besluttet at sætte Trafikhandlingsplan 2017 i høring. Kommunen skriver følgende på deres hjemmeside:
„Ringsted Kommunes trafikpolitik skal udmøntes i en handleplan. I 2016 igangsatte Byrådet derfor udarbejdelsen af en ny trafikhandlingsplan. Trafikhandlingsplanen sendes nu i offentlig høring i 8 uger.
Forslag til trafikhandlingsplan 2017
Den ny trafikhandlingsplan erstatter kommunens nuværende planer for trafikområdet, som alle er fra 2010. Trafikhandlingsplanen behandler således temaerne
trafiksikkerhed, bymidten og stier. Formålet ved at samle de nuværende planer
i én trafikhandlingsplan er at skabe overblik og et samlet grundlag for at kunne
fremme målsætningerne i trafikpolitikken samt i den øvrige planlægning.
Trafikhandlingsplanen er vigtig for at alle kan færdes sikkert og trygt i Ringsted
Kommune.
Trafikhandlingsplanen forholder sig særskilt til de enkelte trafikale problematikker, som hver af kommunens ti lokalområder i landdistrikterne oplever samt i
Ringsted by. Trafikhandlingsplanen vil danne grundlag for fremtidig prioritering
af de trafikale indsatser i de kommende år samt opstille Ringsted Kommunes
konkrete mål og opfølgning af samme.“
Så opfordringen her fra Lokalrådet er, at har du betragtninger eller andet til
Bøgebladet december 2017
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Lokalrådet skriver - fortsat
planen der er på hjemmesiden https://ringsted.dk/forslag-til-trafikhandlingsplan2017 så skal du sikre dig, at du får skrevet til teknikogmiljo@ringsted.dk senest
den 12. januar 2018, hvor høringsfristen udløber. Alternativt så kan du sende
dine betragtninger til undertegnede, og Lokalrådet vil så formulere et bredt
høringssvar på baggrund af det høringssvar vi tidligere har sendt samt de input
I måtte have.
Slutteligt vil jeg gerne ønske alle en god jul og et godt nytår, og så håber jeg at
se så mange som muligt til både juletræstændingen på Kildeskolen, hvor træet
igen i år er doneret af Sorø Akademi, samt til skinke og grønlangkål i
Landsbyhuset, når der er madbix lige før jul.
Jess Friis
Formand
*****
Årets sidste madbix med grønlangkål, hamburgerryg og brune
kartofler
onsdag d. 20. december kl. 18.00 i Landsbyhuset
Lokalråd og Menighedsråd inviterer til julearrangement for hele familien, hvor
vi skal spise god mad, have kaffe og kage, synge og quizze, hygge os sammen
og ønske hinanden en rigtig glædelig jul.
Pris for hele arrangementet 50 kr. for voksne og børn ½ pris.
Tilmelding senest fredag d. 15. dec. til Bodil 5784 5380 mail: bka@pc.dk
Eller Kirsten Forsingdal 5780 9457 eller mail. Kirsten@krogagergard.dk
Vi glæder os til at se jer!
Hilsen Lokalråd og Menighedsråd

Forsidefoto
Vi nærmer os jul - spændende om det bliver en hvid en af slagsen, og ligeså fin
som præstegårdenshaven var i januar 2016.
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Landsbyhuset skriver
Det er dejligt at bo et sted, hvor folk i høj grad bidrager til fællesskabet, tager
del i aktiviteterne og følger med i beslutningsprocesserne. Og selv om vi ikke
altid er enige, gælder dette for vores lokalområde. Mange møder op til
fællesspisningerne, nogen har endda overskud til sørge for, at der også er noget
at spise. Der er stort fremmøde, når „Gyrstinge i Bevægelse“ - efter en stor
indsats - indvier det flotte udendørs fitness-anlæg, og når vandværket vises
frem efter gennemgribende modernisering. Mange andre eksempler kunne
trækkes frem, for viljen til at gøre en indsats – og anerkende andres - er stor.
Tordenskjold har mange soldater i Gyrstinge-Ørslevvester.
Også når det gælder forholdet til kommunen er aktivitetsniveauet højt, og det
skaber respekt og vilje til samarbejde - fra begge sider. Igen kan der være
uenighed, træthed over for langsom sagsbehandling osv. Men det er alligevel
ikke tilfældigt, at Gyrstinge sogn havde Ringsted Kommunes højeste
stemmeprocent. 79,4 % af vælgerne i sognet stemte. Denne gang har Jystrup –
med 78,7 % - fået baghjul. Det må sige noget om, at vi tror på den demokratiske
proces i kommunen.
Der sker en del omkring Landsbyhuset i øjeblikket, men desværre er alt nyt
ikke godt nyt. Det positive er, at flere og flere finder på nye aktiviteter, huset
kan bruges til. Nu kan man fx også melde sig til kvindefodbold. Men de største
ændringer er på vej udendørs. Kommunen er i gang med det forberedende
arbejde i forbindelse med anlæg af den nye 11-mands fodboldbane. Og måske
findes der i samme omgang en måde, hvorpå vi kan få anlagt en anden vej til
Landsbyhusets P-plads, nemlig fra Bondebjergvej.
Den mest kedelige nyhed er, at Landsbyhusets tag har været utæt, så det regnede ind. Vi mener at have fundet fejlen, for det har ikke regnet ind, efter vi fik
foretaget en midlertid reparation, hvorved nogle huller i taget blev lappet og
rygningen blev tætnet. Imidlertid vil problemet dukke op igen, fordi hullerne
sandsynligvis slides, når de meget lange metalbaner arbejder ved temperaturBøgebladet december 2017
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Landsbyhuset skriver - fortsat
ændringer. Det betyder, at vi er nødt til at eftergå taget jævnligt for at finde og
lappe nye huller. Vi er i kontakt med bygherre-rådgiveren Kuben-Management,
som vurderer, at vi på den måde kan skubbe problemet, men at vi skal have
lagt taget om i løbet af 5-10 år. Det rejser en del spørgsmål, som vi endnu ikke
har gode svar på, men I hører nærmere.
Til sidst en positiv nyhed: Jan Christoffersen har meldt sig til at overtage posten
som kasserer for Landsbyhuset. Han afløser Jan Glerup, der har ydet en kæmpe,
frivillig indsats i mange år. Så: Tak for indsatsen, Jan, og velkommen, Jan.
Venlig hilsen
på bestyrelsens vegne

Vælgermøde i Landsbyhuset, 14. november
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Kildeskolen skriver
December på Kildeskolen
December byder på hyggelige stunder og
gode traditioner. 0. og 1. klasse har været i
skoven og hente det store træ, som står så
flot i skolegården. Inden døre, har børnenes
bedsteforældre hjulpet med at julepynte hele
skolen. På bedsteforældredagen, blev der
også lavet juledekorationer og bagt
pebernødder, som børnene kunne tage med
hjem i små flotte cellofanposer.
Den 1. december holdt/holder vi adventssamling i kirken, og den 13. december
åbner vi dørene for alle, som har lyst til at deltage ved 4. klasses stemningsfulde
Luciaoptog.
Traditionen tro afsluttes sidste skoledag den 22.12. i kirken, hvor elever vil
optræde ved gudstjenesten.
Åbent Hus – Skolestart i august 2018 eller 2019.
Skolen inviterer forældre til børn, der skal starte i skole i 2018 eller 2019 til
Åbent Hus
MANDAG DEN 8. JANUAR 2018 kl. 17.00-18.00.
Vi mødes i skolens bibliotek.
På mødet vil vi fortælle om skolens vision og mål for arbejdet i indskolingen.
Vi vil også fortælle om, hvordan vi skaber en tryg overgang fra børnehave til
skole, når børnene den 1. maj bliver til Spirer, inden skolestarten i august. Her
efter vil der være rundvisning på skolen.
Sammen med forældrene, tager vi ansvaret for at bringe de små Spirer trygt
og godt ind i 0. klasse, så de er motiverede og klar til mange års skolegang.
Vel mødt til et uforpligtende besøg på Kildeskolen den 8. januar – den
lokale folkeskole.
Tilmelding kan ske til sekretær Karina Grønnebæk på tlf. 57627260 eller
kabg@ringsted.dk
Bøgebladet december 2017
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Kildeskolen skriver - fortsat
Flot 2. plads i konkurrece
I november deltog elever fra 4.-6. klasse i en
turnering i First Lego League. Turneringen blev
afholdt i Sciencecentret i Sorø, hvor deres
projekt, med at bygge og programmere en
legorobot, vandt en samlet andenplads i teknologi
blandt alle deltagende skoler. Eleverne har
arbejdet på et vandprojekt, som har til formål at
genanvende vand i svineproduktionen. De har arbejdet på projektet siden
sommerferien i Fag på Tværs. Kildeskolens elever, blev også nomineret til at
vinde selve turneringen, og her fik de en delt 2. plads. Teamet har haft et fantastisk
samarbejde. De siger selv, at det er årsagen til, at de nåede deres mål.
Astronaut hører om Science-tilbud på Kildeskolen
Den 22. november „skød“ Andreas Mogensen et nyt projekt Esero i gang på
Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø. Esero Danmark er lanceret for
at øge interessen for naturvidenskabelige og tekniske jobs hos unge. Lærer ved
Kildeskolen, Lisbeth Enevoldsen var inviteret
med til indvielsen, hvor hun fortalte om skolens
Science tilbud i „Fag på Tværs“. Kildeskolen
ønsker at fremme interessen for
naturfagsundervisningen hos børnene allerede fra
0. klasse. Lisbeths indlæg høstede stor applaus
fra de mange tilhørere.
I nærmeste fremtid:
11. dec.: Skolebestyrelsen har møde med forældrerådsrepræsentanter kl. 17.30
13. dec.: Lucia 9.15-10.00 (alle er velkomne)
22.dec.: Sidste skoledag - Krybbespil i kirken
8. jan.: Åbent Hus for skolestartere til Kildeskolen
22. marts: Eleverne opfører musical i Landsbyhuset.
På Kildeskolen takker vi for samarbejdet i 2017 og ønsker alle en Glædelig
Jul og et Godt Nytår.
Dorte Andersen, Skoleleder
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Tirsdagsklubben skriver
Tirsdagsklubbens deltagere har mulighed for at komme vidt omkring. Vi har
denne sæson været både i Køge og Indien med afstikkere til Kattrup Gods,
Vadehavet og bryllup i Kirigisistan.
Bankospil med flotte gevinster er overstået, mens kortspil stadig „kører“ hver
anden tirsdag.
Julefest med sild, smørrebrød og ostebord m.m. er den 5. december.
9.januar inviteres på Sangcafe og info om Ringstedbogen med Poul O. Nielsen. „
„Sømandsmissionær i 40 år, heraf 6 år på Grønland„ er titlen på Jørgen Erik
Larsens foredrag den 23. januar. Status (generalforsamling) og Banko (med
medbragte gevinster) er den 30. januar.
Endnu er der ikke fastlagt program for klubbens arrangementer i forår 2018.
Arbejdsgruppen takker for et godt 2017 og ønsker godt nytår og på gensyn i
2018.
Venlig hilsen, Hilde Andersen

Kildeskolens børnehave og SFO
I børnehave og SFO er der også fuld gang i juleforberedelserne og julehygge.
Begge steder hygger børnene sig med at lave julegaver.
Børnehaven har været i Ishøj teater og se forestillingen „Julemandens skæg“,
og skal d. 6. december se Cirkus Nissesjov i Ringsted. Samme dag holder
SFO julefrokost for de store børn, som går i SFO2.
Den 13. december holder børnehaven julefrokost, og den 19. december den
store juletræsfest!
Torsdag d. 21. december er der forældrekaffe med gløgg og æbleskiver kl.
14.30-16.30 både i børnehaven og SFOen.
Glædelig jul og godt nytår!
Anne Gitte Petersen, afdelingsleder

Bøgebladet december 2017
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GØLF skriver
Gyrstinge – Ørslevvester Lokalhistoriske Forening
Den 10. oktober 2017 stiftedes Gyrstinge - Ørslevvester Lokalhistoriske
Forening.
Den valgte bestyrelse konstituerede sig på det efterfølgende bestyrelsesmøde
som:
Steen Mortensen (formand),
Gert Schnack Sørensen (næstformand og kasserer),
Mette Eck (sekretær) og
Bodil Krag-Andersen (bestyrelsesmedlem).
Der er nedsat to arbejdsgrupper (blandt foreningens 12 medlemmer):
1: Sortering og registrering af det materiale, som allerede er indsamlet.
2: Indsamling af oplysninger til samt redigering af vores første udgivelse:
„Om gårde og huse i Gyrstinge og Ørslevvester“.
Hvis du har lyst til at være med, kan du henvende dig til en i bestyrelsen eller
skrive en e-mail til Arkiv@Gyrstinge.dk. Alt arbejde er på frivillig basis og der
er intet medlemskontingent.
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Gyrstinge kirke

December 2017 - januar 2018

Nytårskur
Nytårskur 1. januar kl. 15.00 i Gyrstinge Kirke
Også i år glæder vi os til at tage fat på det nye år med en gudstjeneste i Gyrstinge
kirke kl. 15.00.
Gyrstinge menighedsråd byder i dagens anledning på et glas „boblevand“ og et
stykke kransekage, så vi kan hilse på hinanden – kendte såvel som mindre
kendte – og tage hul på det nye år på en god måde, for 1. januar tager vi ikke
hul på 365 dage uden sammenhæng og mening, men på 365 dage med Jesus
Kristus som fortegn.
„Vær velkommen, Herrens år,
Og velkommen herhid!
Fader-Gud! os til glæde og gavn
Nytåret henskride i Jesu navn!
Velkommen, nytår, og velkommen her!“
DDS 712 vers 4
Lisbeth Lundbech
Bøgebladet december 2017
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Børnekoret
Børnekoret i Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge
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

Reformationsfejring og biskoppens besøg
1. oktober markerede Gyrstinge kirke og menighedsråd 500 året for
reformationens indførelse ved en festgudstjeneste i Gyrstinge kirke under
medvirken af sognepræst og biskop, orgel, trompet og violin, hvorefter
biskoppen plantede en smuk rødeg (en luthereg) i Gyrstinge Præstegårdshave.
Elever fra Kildeskolen medvirkede på forskellig vis i hele forløbet til at gøre
dagen festlig. Tak for det. Til sidst serveredes så luther lagkage i Gyrstinge
præstegård til alle. Det blev en dejlig eftermiddag, som vi sent vil glemme.
Bringstrup-Sigersteds reformationsfejring har i skrivende stund ikke fundet sted
endnu (4. november), så orientering følger først senere.
Lisbeth Lundbech
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Julekoncert
Julekoncert Gyrstinge Kirke
Onsdag den 6. december kl.19.30
Medvirkende koret PRO CANTU
Dir. Jens Henrik Petersen
Traditionen tro er der Julekoncert i Gyrstinge Kirke med koret Pro Cantu
Ringsted. Koret har tidligere sunget i Gyrstinge Kirke. Koret blev stiftet i 1974,
dirigenten er Jens Henrik Petersen, som er organist ved Sct. Bendts Kirke.
Koncertens hovedværk er Koraler fra J.S. Bach Juleoratorium, disse bliver
kædet sammen af Juleevangeliet, der vil blive læst op af sognepræst Lisbeth
Lundbech.
Der ud over vil der være kendte og ukendte Julesange/salmer og værker af
John Rutter. Der vil være fællessalmer, koncerten slutter med at alle synger
Dejlig er Jorden. Gyrstinge menighedsråd står for koncerten, hvorfor der er
gratis adgang.
Jørgen Lehmann

Bøgebladet december 2017
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Familiegudstjenester
Søndag d. 3. december i Gyrstinge Kirke kl. 15.00 (1.søndag i advent)
Det er 1.s.i advent og vi tager fat på julemåneden med en familiegudstjeneste i
Gyrstinge kirke kl. 15.00, hvor vores nye børnekor også vil medvirke. Det
glæder vi os meget til. Bagefter mødes i skolegården, hvor vi tænder landsbyens
juletræ. Til sidst varmer vi os med varm kakao/gløgg og en æbleskiveservering.
Dette arrangement er på fornem vis blevet til i et samarbejde mellem kirke,
skole og lokalråd.
Søndag d. 11. februar i Gyrstinge Kirke kl. 14.00 (Fastelavn).
„Fastelavn er mit navn“ , synger vi i den gamle børnesang , for 11. februar er
det fastelavn. Her mødes vi til familiegudstjeneste i Gyrstinge kirke kl. 14.00 –
gerne udklædte og maskerede – børn såvel som voksne – til en børnevenlig
gudstjeneste. Børnekoret vil medvirke. Efter gudstjenesten slår vi så katten af
tønden i gymnastiksalen på skolen og der vil være tønder til alle aldre samt en
fastelavnsbolle til alle.
Også dette arrangement er blevet til i et samarbejde mellem lokale institutioner
og foreninger.
Kom og vær med – også selv om du er voksen.
Lisbeth Lundbech

Minikonfirmander i uge 7 i Bringstrup
Kære børn mellem 9-11 år.
Så udbyder vi igen minikonfirmandundervisning – denne gang i Bringstrup, men
„undervisningen“ er for ALLE. Befolkningsunderlaget er blot ikke stort nok til
at udbyde det i alle vore 3 sogne. Menighedsrådene sørger for transport, så
bor du i Gyrstinge - vil du i taxa – på menighedsrådenes regning – blive
transporteret under voksenledsagelse – fra og til Gyrstinge kirke hver dag.
Erfaringen viser, at det er bedst at afvikle „undervisningen“ over 2 hele dage –
det passer bedst ind i forældrenes arbejdsdag. Vi forestiller os onsdag d. 14 og
torsdag d. 15. februar i Bringstrup menighedshus, kirke og tilhørende skov.
Det er rigtig sjovt „at gå til minikonfirmand“ – leg, læring, kirke, sjov og pjank
– inde og ude. Vi sørger i øvrigt også for bespisning i hele forløbet. Nærmere
information vil tilgå skolerne, men går du ikke på nogle af vore 2 skoler, er du
også velkommen. Tilmelding senest fredag d. 9. februar til: Sognepræst Lisbeth
Lundbech, LLU@KM.DK – tlf. 57613010 eller Minikonfirmandlærer Gitte
Stolberg, Gitte.stolberg@gmail.com – tlf. 61118360. Lisbeth Lunbech
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Menighedsrådet skriver
Vi havde indbudt til det årlige møde for menigheden søndag d. 29. oktober,
hvor vi fik fortalt om årets arbejde i rådet, kirkens økonomi og drøftet forskelligt
omkring kirke og især præstegårdhaven med de fremmødte.
Det er jo på dette møde, at menigheden kan komme med forslag, kritik og ros
til Menighedsrådet, og her oplevede vi en positiv interesse for vores arbejde,
som udmøntede sig i en udtrykt bekymring for præstegårdshavens tilstand og
den tiltrængte beskæring af buskads rundt omkring.
Især de gamle træer - og den efterhånden noget tilgroede have og kirkegårdsmur
til gårdspladsen - blev berørt.
Vi har efterfølgende haft syn på haven sammen med en fagmand. Vi gennemgik
alle de gamle kastanjetræer, og glædeligt er det, at der pt. kun er et, som er
sygt, og som dermed bliver fældet snarest.
Vi så på revner i blodbøgen, og her blev foreslået en kroneopbinding, som
betyder træet sandsynligvis kan stå i mange år fremover, og man ikke behøver
frygte at færdes neden under den. Det, regner vi med, kan blive lavet først i
2018.
Endelig så vi på beplantning langs kirkegårdsmuren i gården. Her vokser alt
vildt og især den kraftige efeu, der gror op ad kirkegårdsmuren kan ende med
at ødelægge den. Derfor indhenter vi et tilbud på at få hele denne beplantning
ryddet og vil så senere beslutte, hvad der skal plantes til erstatning for det gamle
buskads.
Præstegårdhaven er stor, og vi ved, der kan være andre steder som også skal
have“ en kærlig hånd“, men vi har prioriteret ovenstående som det vigtigste, så
det er det, vi begynder med.
Venlig hilsen
Menighedsrådet.
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Drømmesyner, magt og historiske rammer
Juleevangeliet gør meget ud af at fortælle, at Guds store indgriben i vores historie
julenat, fandt sted i en bestemt historisk ramme. Gør meget ud af at fortælle, at
der ikke er tale om myter eller drømmesyner, men om en begivenhed i en bestemt
historisk sammenhæng med vidtrækkende følger for vores liv og frelse.
„Og det skete i de dage“, at der udgik en befaling fra Kejser Augustus, står der.
Det hele fandt altså sted, medens Augustus var kejser og nærmere bestemt
medens Kvirinius var landshøvding i Syrien.
Augustus var kejser i mere end 50 år og hed oprindeligt Octavian. Senere fik
han det guddommelige navn Augustus (det betyder den ophøjede), for han var
overmåde mægtig og udvidede romerriget til den daværende verdens ender.
Hans rige var verdensomspændende og hans ord var lov, så der var ikke noget
at sige til, at alle og i øvrigt også ham selv, opfattede sig selv som Gud. Sagde
han et ord, ja, så blev det således. Rom var ganske enkelt magtens centrum.
Denne mægtige Augustus gav på et tidspunkt ordre om en folketælling og således
blev det. Dette havde alle at rette sig efter.
Rom og Bethlehem
Her er det så, at vi i juleevangeliet får en ganske anderledes forkyndelse. Nok
hører vi om magt – fantastiske fænomener som englesang, stråleglans og lysende
stjerner, men det egentlige budskab er budskabet om, hvorledes Guds almagt
udfolder sig i afmagten. Udfolder sig i en lille skrøbelig familie i det romerske
imperiums yderste afkrog. Rom stilles overfor Bethlehem.
Forskellen er himmelråbende. Der er simpelthen vendt op og ned på det hele,
for Bethlehem spillede jo overhovedet ingen rolle på den verdenspolitiske scene.
Den var blot en lille ubetydelig landsby i den fjerne østlige provins Judæa langt,
langt borte fra magtens centrum; men det var i Rom, at startskuddet til julens
begivenheder lød – og se, det havde den mægtige Augustus næppe forestillet
sig! – han havde næppe forestillet sig, at han skulle komme til at affyre
startskuddet til bedrifter, som kom til at overgå selv hans egne allerstørste
bedrifter, for i Bethlehem blev Gud menneske og lod sig føde som et lille barn;
og denne begivenhed i et af jordens fjerneste riger har været med til at forme
historien lige siden. Der er ganske vist ikke tale om en verdenshistorisk
begivenhed, men derimod om en frelseshistorisk, for fra nu af bytter magt og
afmagt plads og lyset tændes i mørket og bringer håb i håbløsheden.
Lisbeth Lundbech
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted
December 2017
03. december – 1. s. i advent:
10. december – 2. s. i advent:
17. december – 3. s. i advent:
24. december – juleaften:
25. december – juledag:
26. december – anden juledag:
31. december – julesøndag:

Sigersted 10.30 – Gyrstinge 15 (familiegudstj. –
børnekor)
Allindemagle 9 – Bringstrup 10.30
Gyrstinge 9 (Conni Gosmer Schmidt)
Bringstrup 14 – Gyrstinge 15.15 – Sigersted 16.30
Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30
Sigersted 10.30
Haraldsted 9 – Bringstrup 10.30

Januar 2018
01. januar – Nytårsdag:
07. januar – 1. s. e. h. 3 k.:
14. januar – 2. s. e. h. 3 k.:
21. januar – Sidste s. e. h. 3 k.:
28. januar – Septuagesima:

Gyrstinge 15 (Nytårskur)
Sigersted 9 (Mette Marbæk Johansen)
Bringstrup 9 (Conni Gosmer Schmidt)
Haraldsted 9 – Gyrstinge 10.30
Bringstrup 9 – Sigersted 10.30

Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, med mindre andet er angivet
OBS! Der tages forbehold for ændringer
Kirkebil: Henvendelse herom til sognepræsten på tlf. 57 61 30 10 et par dage 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
Bøgebladet december 2017

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.
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„Gyrstinge i bevægelse“ skriver
Tillykke til Gyrstinge med det nye aktivitets- og samlingssted

Indvielsen var en rigtig god og glædelig dag for os.
Der var flot fremmøde af lokale borgere til indvielsen! De kunne nyde pølser og
pommes fritter fra pølsevognen, høre borgmesterens tale, se et utroligt flot show
på crossfit stativet udført af Team VICI. Ved bålhytten var Ringsted Natur og
ungdom klar til at hjælp med at lave dyre-medaljer og snitte blyanter, derudover
kunne man deltage i en tegnekonkurrence og få en kop kakao eller kaffe at
varme sig på.
Efter opvisning med team Vici kunne dem der havde lyst prøve banen af enten
sammen med teamet eller for sig selv. Især børnene var meget glade for at blive
vejledt i brugen af crossfit stativet!
Vi kan med glæde meddele, at team VICI kommer tilbage til Gyrstinge, hvor
det er muligt at komme på pladsen og få vist, hvordan man bedst bruger
maskinerne til træning uanset alder. Træningsdagen bliver til foråret og vil blive
skrevet i Gyrstinge kalenderen på hjemmesiden samt i Bøgebladet.
Derudover vil de større elever og idrætslærere på Kildeskolen blive undervist
af team VICI på en kursusdag. Se video fra team Vici i Gyrstinge på youtube.
Vi vil gerne sige TAK til dem der mødte op og støttede op om indvielsen samt
til de uundværlige ekstra hænder der hjalp i løbet af dagen - Kilden til fitness,
Marlene og Jannie. Derudover vil vi gerne takke for støtten til projektet: TAK
til LOA Fonden, Friluftsrådet, Trelleborg Fonden, Landsbyforum-Ringsted,
Nordea Fonden, Bjarne Jensen Fonden, Landsbyhuset samt Sandberg.
Vi håber, at I vil bruge området flittigt men også passe på det, så vi har det i
mange år fremover. Der er opsat ordensregler ved fitnessdelen og i bålhytten.
Overhold venligst de få punkter så området bliver et godt og trygt sted at være
for alle. Samtidig skal det lige siges, at området er frit tilgængeligt for alle og
koster intet at bruge hverken redskaberne eller bålhytten. Derfor er det ikke
muligt at reservere bålhytten eller redskaberne til private og lukkede
arrangementer.
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„Gyrstinge i bevægelse“ skriver
Hvad bliver så det næste?
Det sidste projekt fra „Gyrstinge i bevægelse“ er at få løbe-, gå- og cykelruter
opført i lokalområdet. Vi har fået et sponsorat fra Bjarne Jensen Fonden og
sammen med de midler, som vi har fået tildelt tidligere fra Friluftsrådet til ruter
i naturen, har vi nu allerede nok til at kunne finansiere den del også.
Vi har dog noget arbejde, der skal gøres inden i forhold til kommuner og
lodsejere samt opsætning af skilte m.m. Vi forventer dog at kunne realisere
dette i løbet af forår/sommeren 2018.
Mvh.
Hanne og Jeanette

Indvielse af
udendørs fitness
ved Landsbyhuset
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Ringsted private skovbørnehave skriver
I skovbørnehaven har efteråret gjort sit indtog og har budt på en masse forskellige
aktiviteter.
I starten af oktober holdt vi en fantastisk afslutning på temaet om „Børn i gamle
dage.“ Bedsteforældre, forældre og søskende var inviteret til en hyggelig
eftermiddag, hvor der var mulighed for at besøge mange forskellige boder.
Børnene havde syltet rødbeder, laver blommemarmelade, produceret Land-art
kort og det var også muligt at købe en lille pose rugkerner, som man efterfølgende
selv kunne male på en gammel kværn. Der blev leget sanglege, lavet konkurrencer
og man kunne også lave sin egen halmdukke. Arrangementet blev afsluttet med
medbragt kaffe, the og kage - samt muligheden for at smage de mindste
skovbørns æblemos, som de havde lavet over bål og efterfølgende brugt til
lækker æblekage.
Pengene fra arrangementet går selvfølgelig til nye materialer til glæde for alle
skovbørnene.
Skovbørnehaven følger naturens gang i skoven og alt hvad der ellers sker
derude. Derfor har det også været naturligt at følge byggeriet af det nye fugletårn
ved søen, som vi jævnligt besøger.
Kreativiteten får for skovbørn også frit spil, og der arbejdes med land-art rundt
omkring i skoven, hvor børnene bruger naturens materialer og skovens flotte
farver til at lave kunst med.
De mindste skovbørn har 1. november taget imod hele 4 nye børn, som skal
lære en masse om at gå i skovbørnehave af de lidt større børn i gruppen. Der er
mange ting, der skal læres, når man er nyt skovbarn, og det er fascinerende at
se, hvordan 3,5 årige børn lærer deres yngre kammerater om, hvordan man
færdes trygt og sikkert i skoven, hvordan man holder øje med hinanden og
hvordan man er gode kammerater. I gruppen leger de forskellige sanglege især
med fokus på kroppen, øver forskellige begreber og også i denne gruppe får
kreativiteten og naturens materialer stort fokus, mens de laver bladkranse i
flotte farver og pindsvin af ler og bog.
I skolegruppen, som er samlet hver torsdag, er naturen også en helt naturlig del
af deres måde at være sammen på. De regner med ting fra naturen, finder ting i
20

Ringsted private skovbørnehave skriver
skoven, der starter med bestemte bogstaver, og på den måde bliver arbejdet
med tal og bogstaver helt relevant for dem. Et andet vigtigt emne er også
venskaber, som der arbejdes meget med.
Den kommende tid står i julens tegn, hvor der er en masse traditioner i
skovbørnehaven. Vi får forhåbentlig besøg af vores drillenisser, som dog
indimellem kan være lidt for drillesyge og vi besøger også skovnisserne, som
også bliver forkælet med lidt risengrød i løbet af december.
Forventningsfulde julehilsener fra alle i Ringsted Private
Skovbørnehave

Bøgebladet december 2017
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Gyrstinge vandværk skriver
Efter en lang sommer med vand fra Ringsted forsyning, går det nu fremad. I
skrivende stund er vi i gang med at få filtrene op og køre og har fået taget de
første analyser og skal tage flere analyser igen i uge 49, hvor vi håber, at vi kan
begynde at pumpe vores eget vand ud i uge 50 /51.
Arbejdet med at renovere vores vandværk har været en stor opgave, der som
bekendt har taget noget længere tid end vi regnede med. Men vi har nu et
moderne vandværk som kan fungere i mange år frem. Vandværket er bygget i
1975/76 - nu er murene og rentvandstanken det eneste der er tilbage af det
oprindelige vandværk.
Når vi er kommet i gang med at bruge vores eget vand, har vi installeret en
kalkspalter som ved hjælp af ultralyd vil omforme kalken i vandet, så den ikke
kan sætte sig fast.
Vi vil sende et spørgeskema ud i forbindelse med opstart af kalkspalteren, med
angivelse af tidspunkt for opstart.
Mvh
Ole Olsen
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Den lokale julehandel skriver
STORT JULE/NYTÅRSSALG AF BISONKØD.
Lørdag d. 9 dec. og søndag d. 10 dec. fra kl 10-16 kan man forsyne sig til
både jule- og nytårsbordet med en dejlig mørt og velsmagende bisonkød.
Der er slagtet 3 dyr, så der skulle være mulighed for at finde sig lige netop de
udskæringer, man har lyst til.
Det ferske kød er vacumpakket og
kan holde sig til og med nytår.
Derudover er der jo spegepølser
og en masse frostvarer, hakket
kød, bison burgere, grillpølser og en
del lever, hjerte osv.
Hvis det bliver koldt, kan man købe
en kop kaffe at varme sig på efter
indkøbet.
Og det foregår som altid på PEBERDALSGAARDEN, Gyrstingevej 88, 4100
Ringsted.
Har man lyst til at BESTILLE i forvejen kan det også lade sig gøre, RING
4073 5313.
Vi ses! Mvh Inge-Lise og Gert
*****
Julestue og juletræssalg på Ruhedal i Gyrstinge
18.-19. november
25.-26.november
2.-3. december
9.-10. december
16.-17. december
23. december
Alle dage fra kl. 10 – 17
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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
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 december 2017
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December
02.-03.
03.
05.
06.
07.
09.-10.
12.
13.
16.-17.
20.
22.
23.
25.-01.01.18
Januar
01.
08.
09.
16.
23.
30.

Kalender
Bøgebladet udkommer
Julestue, Ruhedal, kl. 10.00-17.00
Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
Familiegudstjeneste og juletræstændning, Gyrstinge, kl. 15.00
Tirs.klub.: Julefest
„Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 15.00, hver tirsdag.
Julekoncert, Gyrstinge kirke, kl. 19.30
Strikkecafé, præstegården, kl. 14.00, hver anden torsdag
Salg af bisonkød, Peberdalsgård, kl. 10.00-16.00
Julestue, Ruhedal, kl. 10.00-17.00
Tirs.klub.: Kortspil
Lucia-optog, Kildeskolen, kl. 9.15-10.00
Julestue, Ruhedal, kl. 10.00-17.00
Fællesspisning, Landsbyhuset, kl. 18.00
Sidste skoledag, Kildeskolen
Julestue, Ruhedal, kl. 10.00-17.00
Juleferie, Kildeskolens SFO og børnehave

Nytårskur, Gyrstinge kirke, kl. 15.00
Åbent hus for nye elever, Kildeskolen, kl. 17.00-18.00
Tirs.klub.: Sangcafe og Ringsted-bogen
Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19.30
Tirs.klub.: Kortspil
Tirs.klub.: Foredrag, Jørgen Erik Larsen, „Sømandsmissionær i 40 år,
heraf 6 år i Grønland „
Tirs.klub.: Status og banko

Februar
Bøgebladet udkommer
Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19.30
Fastelavnsgudstjeneste, Gyrstinge kirke, kl. 14.00

06.
11.

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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