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Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd

Formand: Jess Friis, Gyrstinge Bygade 5-7 (red.) 24 63 59 35
Næstformand: Jonas Grønskov, Gyrstinge Bygade 1 53 31 40 73
Sekretær: Birgitte Niemann, Bakkegårdsvej 1, Fjen. (red.) 57 80 80 58
Kasserer: Arne Aagesen, Harpeager 7, Fjen. 52 28 97 29

Bjarne Krog, Ørnekildevej 22, Fjen. 57 80 94 57
Steen Mortensen, Gyrstingevej 41 31 95 06 93
Bodil Krag-Andersen, Gyrstinge Bygade 55 57 84 53 80
Mette Eck, Blødebjergvej 2 61 68 91 84
Kim Damsgaard Christensen, Gyrstinge Bygade
Térès Peyrelier, Gyrstingevej 103

Gyrstinge/Ørslevvester Menighedsråd
Formand: Else Hansen, Gyrstinge Præstemark 41, 57 84 52 12
Næstformand: Kirsten Forsingdal, Ørnekildevej 22, Fjen. 57 80 94 57
Kasserer: Heidi Larsen, Bakkegårdsvej 52 57 84 40 46
Kontaktperson: Leif Larsen, Gyrstinge Præstemark 35 22 18 85 05

Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen. 57 80 93 25
Sognepræst Lisbeth Lundbech, Bringstrup Præstegård 57 61 30 10
Organist: Jacob Juul Keller, Lundemosen 61, Greve 26 65 97 26
Provst Lars Poulsen, Kirkevænget 2c, Sorø 5783 05 34
Andet:
Graver : Kirsten Kristensen 2243 64 62
Kirkeværge: Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen. 5780 93 25

Bøgebladet udgives af Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd og Menighedsrådet
for Gyrstinge Sogn. Bladet omdeles gratis til samtlige husstande i Gyrstinge
og Ørslevvester.
Ansvarshavende redaktør: Jess Friis
Redaktion: Lokalrådet og Menighedsrådet (red.)
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere eller afvise indlæg.
Lay-out: Birgitte Niemann
Tryk: Lemann grafisk, Stenlille
Annoncer: Henvendelse til Arne Aagesen, 35 85 77 79
Oplag: 410. Se tidligere numre på www.gyrstinge.dk
Ved manglende levering - kontakt redaktionen (red.).

Næste blad udkommer jun. 2018 - deadline 26. maj
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Lokalrådet skriver
Det er blevet forår i kalenderen og traditionen tro blev der afholdt beboermøde
midt i marts. Der var små 40 personer der var kommet for at høre diverse
indlæg fra de foreninger og råd samt deltage i den officielle del af beboermødet.
Det første indlæg kom fra iværksætterfirmaet Landsbyhandlen.dk fra Svendborg,
som har udarbejdet en nyskabende forretningsmodel, for etablering af en
købmand på landet (Landsbyhandel). I kan selv læse mere om konceptet på
deres hjemmeside, men ideen er på dagsordenen til kommende lokalrådsmøde
den 10. april. Jeg kan fortælle, at der i debatten efter blev luftet forskellige
udfordringer og fordele ved en eventuel nyoprettelse (genetablering) af en
købmand i Gyrstinge. Nogle af fordelene var blandt andet, at der altid skal
være åbent via en nøglebrik, administrationen foregår via af en kæde og de
budgetterer med mindre salg end vi gjorde da lokale ildsjæle drev Købmanden.
Dertil skal nævnes, at det er muligt at skabe en købmand via indlejede containere,
så man ikke er afhængige af at finde en egnet bygning, nu hvor Købmanden er
solgt.

Selvfølgeligt var folk også kommet for at høre om Lokalrådets arbejde i det
forgangne år samt sikre sig, at der fortsat er aktive kræfter i Lokalrådet. Og det
lykkedes med lidt hiv og sving, stadig at opretholde et fuld Lokalråd – tak for
det. Det betyder at lokalrådets arbejde fortsætter, og vi selvfølgeligt, blandt
andet, arbejder videre med den reviderede Helhedsplan som blev offentliggjort
kort inden Beboermødet.

Forårshilsner
Jess
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Forsidefoto

Gyrstinge Adelsvåben
Fra ca. år 1200

På Sjælland i landsbyen Gyrstinge boede i 1100-tallet en adelsmand og
landsdommer (svarende til landsretsdommer), formentlig på hovedgården

som lå sydligt i byen.
Han havde tidligt i perioden taget bynavnet GYRSTINGE til sig som

familienavn. Hvad hans patronym (efternavn) var før vides ikke.
Og nærmest modsat havde byen Gyrstinge fået navn efter boden GYR som
levede langt tidligere, måske endda før kirken blev bygget først i 1100-tallet.
Adelsmanden Gyrstinge, fik også fremstillet sit eget Adelsvåben/Adelsmærke
som blev brugt i slægtens Segl/Seglmærke (signet stempel) som blev brugt til

ca. år 1500.
Adelsvåbnet bestod af et skjold som var sølvfarvet, med 3 regnbuer hver delt

i rødt, gult og blåt, ledsaget foroven af 2 blå pileodder. Over skjoldet en
hjelm med 2 røde vesselhorn, hver påsat med en blå pilerod, samt om hængt

med egeløv.
Gyrstinge våbnet førtes i 1455 af væbneren Jes Bosen af Søholm, en

slægtning til Adelsmanden.
Gyrstinge slægten uddøde i begyndelsen af 1500-tallet.

Gyrstinge Kirke
Under en restaurering i 1500-tallet, afdækkede man over tårnbuen, noget af

et våbenskjold, en heraldisk hjelm, men selve våbenskjoldet var næsten
ødelagt.

Det har temmelig sikkert været dette våbenskjold/adelsmærke som har været
malet der, da det stammer fra 1400-tallet.
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Hvad skal vi bruge en lille million til?

Byg & Bo i Gyrstinge & Ørslevvester

Ordinær generalforsamling afholdes
onsdag den 25. april 2018 kl. 19:30

i Landsbyhuset.

Dagsorden i flg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
- Hvad skal vi bruge en lille million til?
5. Budget for det kommende år og fastsættelse af
kontingent.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Bestyrelsen
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 Landsbyhuset skriver

Der er ikke noget afgørende nyt. Vi er stadig spændte på, hvor vi ender henne
med både den nye fodboldbane og vejen ind til Landsbyhuset fra Bondebjergvej.
Vi går jo en mere stille periode i møde, men vi håber da, huset også vil blive
brugt til fornuftige aktiviteter i sommerhalvåret.

Med venlig hilsen
bestyrelsen

Landsbyhuset anno 2011

Landsbyhuset
anno 2017 - nu
med vedhæng
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 Kildeskolen skriver

ALLE ER INVITERES TIL MARKEDSDAG.
TORSDAG DEN 31. MAJ kl. 16.30-19.30.

Skolen inviterer til et samarbejde med lokale aktører og foreninger om at skabe
en markedsdag den 31.5. Dagen er for alle i lokalområdet og andre interesserede.
Vi ønsker at skabe en hyggelig eftermiddag og aften, hvor børn og voksne fra
lokalområdet kan mødes og „smage“ på alle de tilbud vi har i vores område.
I marts havde skolen og de lokale foreninger vores årlige samarbejdsmøde. På
mødet var der stor opbakning til Markedsdagen og flere bød ind med aktiviteter
og forslag til hvem, der måske ville deltage med en stand eller aktivitet. Det blev
også foreslået, at skolen kontakter annoncørere i Bøgebladet og der blev nævnt
andre lokale aktører og virksomheder, der måske vil være med på
Markedsdagen.

Har du en virksomhed, eller en aktivitet, som du kunne tænke dig at præsentere
ved markedsdagen, så kontakt meget gerne skoleleder Dorte Andersen på tlf.
40 73 39 48 eller doa@ringsted.dk

Vi håber med markedsdagen, at kunne bringe mange af vores lokale aktiver
sammen til en fælles markedsdag, hvor man kan besøge elevrådets loppemarked,
købe hjemmelavede produkter og måske få smagsprøver samt afprøve
aktiviteter fra lokale foreninger og virksomheder.
SÆT X i kalenderen – og hæng det foreløbige program på opslagstavlen (indlagt
i Bøgebladet).

Pirater på Kildeskolen.
Piraterne har hærget på Kildeskolen og det hele mundede ud i en stort opsat
musical den 22. marts.
Se billeder fra forestillingen på side 22.
Kildeskolen er i løbet af uge 12 blevet forvandlet til et sceneri fra 1700-tallet,
med alt fra hærgende pirater til fine damer, beskøjter og sågar et piratskib.
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 Kildeskolen skriver - fortsat

Skolen afholder årligt musicaltemauge og i år er valget faldet på klassikeren
„Skatteøen“.
Stykket er (om)skrevet af lærer, Tove Klitø i tæt inspiration med skolens
musicalhold. Musical er et af skolens nye tiltag, hvor den faglige fordybelse
udbydes som „Fag på Tværs“ med forskellige valgmuligheder hen over året.
Stykket foregår dels i nutiden på Kildeskolen og dels i en elevs forvirrede hoved
efter at være blevet ramt af skolens faldende flagstang på 1. Skoledag. - Som
stykket skrider frem ændres scenen, kulisser, rekvisitter og kostumer sig mere
og mere til et 1700tals piratunivers.  - Nutid og datid flyder mere og mere
sammen, indtil Benn Gunn og en rengøringsdames stinkende madpakkeost, får
vækket Jimmy til live igen samtidig med, at han nu ved, hvor skatten på
Kildeskolen er begravet....

Alle børn fra 0.-6.klasse har været dybt involveret og engageret hele ugen.
Børnene har været delt ind i små grupper, hvor de har fået mulighed for at
fordybe sig i lige netop den del af en teateropsætning, de brænder for, det være

sig skuespil, rekvisitter, animation, scenografi og
teknik.
Som en del af åben skole har Kildeskolen haft
besøg både musikskolen og Anilab, som har
indgået i værkstedsbemandingen og løftet
forestillingen ud over hvad man normalt ser til
en skolefest.
Det er fantastisk at mærke hvad 100 børn i alle
aldre kan udrette, når vi trækker samme vej.
Det er det temauger kan, og som vi stræber
efter at skabe, også i dagligdagen. Den der
følelse af fællesskab og tryghed, der kommer
af at være en del af noget større.
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 Kildeskolen skriver - fortsat

SAMMEN MOBBER VI IKKE.
Kildeskolen har udarbejdet en ny antimobbestrategiplan.
Forældre, elever, personale og skolebestyrelsen har de sidste tre måneder dannet
skolens nye antimobbestrategiplan. Du kan læse den på skolens hjemmeside
www.kilde-skolen.dk.
Kildeskolens kultur er båret af et fællesskab, der bygger på tryghed, ansvarlighed
og respekt for hinanden og skolen. Vi har en fælles opmærksomhed på tegn på
mobning, så de voksne kan gribe ind, inden mobbemønstre opstår. Vi skaber
et miljø, der omfavner alle.

Tilbud om bueskydning 2.-6. klasse – Åben Skole
Efter påske har vi indgået et samarbejde med DGI og bueskydeforeningen om
et undervisningsforløb i idræt, der strækker sig over fire gange. Eleverne i 2.-6.
klasse får mulighed for at prøve kræfter med bue og pil i idrætstimerne.

Børnehave
I børnehaven fejrer vi traditionen tro børnehavens fødselsdag, med at børnene
spiller teater, og med fællespisning og forskellige aktiviteter for børnene. Det
bliver i år fredag d. 4. maj.

Sker i nærmeste fremtid:
24. marts - 2. aprilPåskeferie (begge dage inkl.)
5.-6. april Brobygning på Byskovskolen for elever fra 6. klasse, der

skal på Byskov
5. april Møde i Skolebestyrelsen
16.-20. april Affaldsopsamling i naturen. Kildeskolens elever kan mødes

i lokalområdet
4. maj Børnehaven holder fødselsdag
31. maj Markedsdag – vi håber at alle i lokalområdet vil besøge

skolen
9. juni Børnefestival i Ringsted, Kildeskolen er repræsenteret
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 Tirsdagsklubben skriver

Tirsdagsklubbens Statusmøde med efterfølgende banko er vel overstået med
bl.a. aflæggelse af regnskab, genvalg af Arbejdsgruppen og banko med
medbragte gevinster og årets ekstragevinst, gavekort på 300,- kr. fra Nygård /
Klingenberg rejser.
Den 13. februar  mødte Frelsens Hær talstærkt op og fortalte om deres
forskellige arbejdsområder og historien bag oprettelsen af Hæren.
Naturligvis var der også rig mulighed for at synge de sange m. musik-
ledsagelse, som vi alle kender fra gadebilledet, når Frelsens Hær går / står på
gader og stræder. En festlig og tænksom eftermiddag.

Den 27. februar tog Hanne Jørgensen fra Dianalund os til „Paris med Team
Rynkeby“.  Det var et spændende foredrag, som gav os et indblik i Team
Rynkebys historie, forberedelser og masser af oplevelser fra de to ture, Hanne
indtil nu har været med på (en tredje venter i år). 

Den 13. marts deltog 38 medlemmer i Forårsfesten med dejligt smørrebrød
m.m. Som sædvanlig ledsaget af godt humør, snak og fællessange.

Den 12. juni kl. 8.30,  er der afgang til sommerudflugten, som går til Den blå
Planet med efterfølgende frokost i „Kabyssen„ på Ishøj Havn. Tilmelding slutter
den 5.juni.    

Tak for en god sæson med mange deltagere til vores foredrag m.m.! Fra
kortspillerne er der ønske om flere mand (m /k) til et slaw whist hver anden
tirsdag.       

De bedste hilsener,  Arbejdsgruppen
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Gyrstinge kirke 
april - maj 2018 

Gratis påskeæg ved gudstjeneste hver påskedag
Efter aftale med konfirmanderne vil der være gratis påskeæg til alle, der deltager
i en gudstjeneste hver dag påsken igennem i en af mine 3  kirker. Det drejer sig
om følgende dage: Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag og 2. påskedag. Det
er naturligvis nok at gå til gudstjeneste blot en gang hver påskedag. Fire
gudstjenester udløser derfor et påskeæg.  Et godt tilbud, der gælder alle – også
selv om man ikke er konfirmand.

Lisbeth Lundbech

Gratis påskeæg
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Konfirmation i Bringstrup 29. april 2018
Sofie Kilian Krogstrup Eck
Karen Louise Hvilshøj Fabricius
Ninna Stougård Hjortshøj
Sarah Nørgaard-Olsen
Unnie Bjerregaard Pabijan
Liv Pedersen
Ea Marie Lindholm Tetsche Rasmussen
Malthe Breindahl Aagaard

Konfirmation i Gyrstinge 13. maj 2018
Sebastian Grønhøj Borup
Karoline Sofie Hansen
Lasse Sebastian Jensen
Rasmine Kinnerup Johansen
Christine Louise Bundgaard Sundberg
Agnes Rosengren Thomsen
Roald Vejbæk
Thea Julie Moskjær Aagesen

Konfirmationsdatoer 2019

Sigersted: 5. maj
Gyrstinge 17. maj (St. Bededag)
Bringstrup 30. maj (Kr. Himmelfartsdag)

Konfirmationer 2018
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Hvis du ønsker konfirmation i en af vore smukke kirker, glæder jeg mig til at
hilse på kommende konfirmand samt mindst en af forældrene/værgerne ved
konfirmandindskrivningen  i Bringstrup Præstegård:

onsdag d. 23. maj kl. 15.00-17.00
eller
torsdag d. 24. maj kl. 15.00 – 17.00

I møder blot op indenfor de angivne tidsrammer og indskrivningen finder – efter
tur – sted  inde på mit kontor, således at jeg fra begyndelsen lærer den enkelte
familie bedst muligt at kende. Ventetid kan forekomme, men familierne plejer
nu at være gode til at hygge sig sammen.

Hvis du er forhindret i at komme på ovennævnte tidspunkter, så ring mig op
inden d. 24. maj på tlf. 57 61 30 10 og aftal et andet tidspunkt med mig. Også
dette vil gælde som rettidig indskrivning.

Hvis du har særlige problemer med hensyn til konfirmandundervisningen, så
mød  også op og lad os få en snak om det. Som oftest finder vi en god løsning.

Hvis du er i tvivl, om du vil konfirmeres eller ej, skal du vide, at du er velkommen
til at deltage i undervisningen; det vil altid være lettere at tage stilling til noget,
man sat sig ind.

PS! Medbring dåbs-eller navneattest.
Lisbeth Lundbech

Konfirmandindskrivning
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Forårsudflugt til Samsø

Som beskrevet i sidste nummer af Bøgebladet, er der udflugt for pensionister
og efterlønnere tirsdag d. 8. maj.
Sidste frist for tilmelding er d. 30. april, og for god ordens skyld skal nævnes at
turen hurtigt blev fuldt tegnet, og at man kan komme på venteliste til eventuelle
afbud.
For deltagere gælder følgende tidsplan:

Afgang:
Sigersted Købmand kl. 6.55
Bringstrup Kirke kl. 7.00
Gyrstinge Kirke kl. 7.10

Det er tidligt, men færgen skal nås i Kalundborg kl 8.45. Forventet hjemkomst
ca. kl.18.
Hele turen koster 150 kr.

Vel Mødt
Sigersted, Bringstrup og Gyrstinge menighedsråd.
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Koncert i Sigersted kirke

Marimba solo koncert
24. maj kl. 19.00 i Sigersted kirke

Torsdag den 24. maj kl. 19.00 er der marimba solo koncert i
Sigersted Kirke

med marimbasolisten Kai Stensgaard.

Kom og oplev en spændende marimbakoncert med et afvekslende
program bestående af barok, tango, folklore og ny musik.

Marimbaen er nært beslægtet med xylofonen og stammer fra Guatemala og
Mexico, hvorfor koncerten giver lejlighed til at høre original folkloremusik og
indtryk fra Kai Stensgaards tur til de farverige lande i Mellemamerika.

Den latinamerikanske musik ligger godt for marimbaen, så Kai Stensgaard spiller
bl.a. et uddrag af Ariel Ramirez’s „Misa Creolla“, Argentinsk Tango og
folkemusik fra Mexico. I de senere år er der skrevet både melodiøs og
effektfuld musik for marimbaen, og koncerten byder på musik af bl.a. japanske
komponister og af Kai Stensgaard selv. Under koncerten spilles også på det
nye danske slagtøjsinstrument, Aluphonen, som han er medopfinder af.

Kai Stensgaard jonglerer med både 4 og 6 køller hen over marimbaen, så
koncerten er en oplevelse for både øjne og ører. Han er pionerer og specialist
indenfor 6-kølle teknik, hvilket har gjort ham efterspurgt til kurser i mange lande.

Velkommen til en spændende og anderledes forårskoncert.
Der vil være gratis adgang.
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Skærtorsdag med spisning

29. marts kl. 17.30 i Bringstrup Kirke
Skærtorsdagsfejringen går på skift mellem vore 3 kirker; i år foregår den så i
Bringstrup kirke.
Kl. 17.30 vil vi spise et lettere måltid sammen, som menighedsrådet vil arrangere.
Der vil ikke være tale om et stort måltid, men dog et mættende måltid.  Det er
gratis at deltage i dette måltid, som finder sted  inde i kirken .
kl. 19.00 vil vi så fejre vores traditionelle Skærtorsdagsgudstjeneste, hvor vi i
sang, tale og musik vil høre om Jesu sidste måltid med disciplene – det måltid,
hvor han indstiftede nadveren!
Der hviler sin helt egen stemning over skærtorsdagsgudstjenesten, fordi der er
tale om en aften gudstjeneste.

Lisbeth Lundbech

Der vil være gudstjeneste 2. pinsedag (mandag d. 21. maj) kl. 10.30 i Bringstrup
Kirke.
Provstiet holder ikke som sådan nogen udendørs-gudstjeneste 2. pinsedag,
men skulle man have lyst til at deltage i en sådan, vil jeg henvise til den udendørs
gudstjeneste, som Lynge-Vester Broby kirke på Kongsgårdens enge ved Sorø.

Lisbeth Lundbech

2. pinsedag
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted

April 2018
01. april – Påskedag: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30
02. april – Anden påskedag: Bringstrup 10.30
08. april – 1.s.e.påske: Haraldsted  9 – Sigersted 10.30
15. april – 2. s. e. påske: Vetterslev 9 – Gyrstinge 10.30
22. april – 3.s.e. påske: Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
27. april – Bededag: Vetterslev 9 – Gyrstinge 10.30
29. april – 4. s. e. påske: Bringstrup 10 (konfirmation)

Maj 2018
06. maj – 5. s. e. påske: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30
10. maj – Kristi himmelfarts dag: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
13. maj – 6. s. e. påske: Gyrstinge 10 (konfirmation)
20. maj – Pinsedag: Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30
21. maj – Anden pinsedag: Bringstrup 10.30
27. maj – Trinitatis søndag: Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30

Juni 2018
03. juni – 1.s.e. trin.: Sigersted 9 (Conni Gosmer Schmidt)

Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, med mindre andet er
angivet.
OBS! der tages forbehold for ændringer.

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

Graver: Kirsten Kristensen
tlf.: 22 43 64 62
Mandag: fridag

Diakon: Gitte Stolberg
Tyvelsesvej 98
4171 Glumsø
Tlf. 61 11 83 60
Træffes bedst tirsdag og onsdag
aften.

Kirkelig vejviser
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  Borgerne skriver
Så er den store flotte træ, blodbøgen, i Præstegårdshaven blevet fældet.
Det var desværre blevet sygt og med fare for at knække sammen. Derfor er det
blevet fældet. Ærgerligt men nødvendigt.

Kenn Vium.
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Øl i literkrus, tyske schlagere, mænd i lederhosen og
kvinder i farverige kjoler - også kaldet dirndl.

Oktoberfest: 6. oktober 2018 kl. 18:00 – 01:00
(Dørene åbner kl. 17:15)

Hvor: Landbyhuset i Gyrstinge, Gyrstinge Bygade 36, 4100 Ringsted

Underholdning: Günther Krautseppl Band og DJ Heini

Menuen består af følgende:
Forret: Snackfade med div. pølser/skinker
Hovedret: Spareribs marineret i øl og barbecue, Mini smørstegte
Schnitzler med sauerkraut og smørsovs, Okseculotte med sky sauce, Bratwurst
m/sennep og ketchup, Grillede petit kartofler m/friske krydderurter, Bagte
kartofler, Coleslaw - frisk og fedtfattig salat m/reven hvidkål og gulerødder,
Pastasalat m/ærter, gulerødder, karry og kylling, Stor salat bar med 6 forskellige
toppings samt dressing, Baguettes og smør
Dessert: Der serveres lun æbletærte med creme fraiche, kaffe og te.

Pris: 375,- kr.

Billetter kan købes på Billetto.dk eller ved henvendelse til festudvalget i
Gyrstinge IF på mail: fest@gyrstingeif.dk eller på tlf. 2899 2729 fra den 1.
april 2018.

Du kan læse meget mere inde på gyrstingeif.dk

Arrangør: Gyrstinge Idrætsforening
Vi tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser. Ret til
ændringer forbeholdes.
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  GIF skriver
I Gyrstinge IF har vi netop overstået årets gymnastikopvisning, med flot
deltagelse af alle foreningens børn. Der blev vist flotte serier fra Hobbitterne,
far, mor og barn holdet, Spillopperne, Krudtuglerne og de Seje Springere. Vi
havde igen i år besøg af Grandprix Pigerne fra Ringsted i deres flotte dragter,
og de viste os alle sammen, hvad hård og lang træning betyder for at skabe et
flot show. Vi har i år måtte sige farvel til vores to trænere på Krudtuglerne og
Spillopperne, Maria og Tommy, og vi vil sige tak for deres store indsats de
sidste par år. Vi har pt. ikke fået nogle nye trænere, så hvis du går med en lille
træner gemt i maven og har lyst til at være en del af et godt trænerteam, så vil
Gyrstinge IF rigtig gerne investere i kurser, så du kan blive klædt godt på.

Vi i badmintonafdelingen har holdt et
natminton arrangement lørdag d. 17.
marts, hvor vi inviterede alle børnene
og deres forældre til madbix med

efterfølgende badmintonspil i mørke.
Alle fik udleveret en hvid T-shirt og
fik derefter udleveret uv-farver, så de
kunne kreere deres helt egen
personlige T-shirt. Efter alle fik
afprøvet deres kunstneriske evner,
gik vi på badmintonbanerne og fik
nogle hyggelige timer i uv-lampernes skær, med gode kampe mellem forældre
og børn. Det er bestemt et arrangement som vil blive gentaget i næste sæson.
Badmintonafdelingen afholder klubmesterskab søndag d. 22. april kl. 10:00,
for både børn og seniorer.



21Bøgebladet april 2018

 GIF skriver - fortsat
I fodboldafdelingen har vi også gang i masser af tilbud. Oldboys fodboldholdet
har fået flere nye spillere, men vi kunne stadig bruge endnu flere, så mød frisk
op hver mandag kl. 20:00 – 21:30.
Senior 11-mands holdet har igen i år et hold i serie 6, men da boldbanen stadig
ikke er spilbar, kan vi i øjeblikket ikke sige noget om træningstider. (Hold øje
med Gyrstinge IF’s facebookside)
På damesiden har vi pt. et indendørshold motionshold fra 30+, med 7 damer
men de kunne rigtig godt tænke sig nogle flere damer. Så hvis du kunne tænke
dig masser af sammenhold, gode grin og en stram mås, så mød op hver tirsdag
fra kl. 18:30 – 20:00.
På ungdomssiden glæder vi os til forårssæsonen. Hold øje på gyrstingeif.dk og
vores Facebookside for træningstider.

Så er der igen floorball i Gyrstinge IF. Vi har startet et Mix nybegynder floorball
hold for 30+ op hver torsdag fra kl. 18:00 til 19:00, og der er pt. 6-8 stykker,
men vi vil rigtig gerne have endnu flere glade spiller, som har lyst til at få lidt
motion med andre glade mennesker.

Gyrstinge IF og Landsbyhuset vil i fællesskab igen i år være initiativtagere til
Gyrstinge Byfest. Datoen vil være lørdag d. 1. september, mere info vil følge
i det kommende Bøgeblad.

Med venlig hilsen
Lars Overholdt

Formand Gyrstinge IF
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 Kildeskolen skriver

Lidt billeder fra den flotte skolekoncert „Skatteøen“.
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 Peberdalsgården skriver

Hej Gyrstinge og omegn

Husk lækre æg til påskens frokoster,
brunch, kager mm

Fra hønsefruerne på Bakkegården,
Bakkegårdsvej 52

Åbent hus på bisonfarmen.
Lørdag og søndag d. 12. og 13. 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 Tyr og forhåbentlig
en 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 man sikkert også finde noget godt kød i køledisken eller fryseren til
at tage med hjem.
VELKOMMEN.

 Bakkegården skriver



24

Dagmarbryggeriet
øl med historie ... og 5 familier

Lej et fadølsanlæg
 til din næste fest

Nørregade 20, Baghuset,
Ringsted

Åbent hver lørdag kl. 11-14
Tlf: 4117 5566

Dagmarbryggeriet.dk

Nyrup Installation A/S
v/Aut. el-installatør Peter Nielsen
Intelligente instal., telefonanlæg,

hvidevarer, ventilation
El-installationer og service

tlf. 5780 3094
Bygaden 10 – Nyrup

pn@nyrup-installation.dk
www.nyrup-installation.dk

Bil 2048 2694 Fax 5780 3055

Lydanlæg udlejes
Henv. til Lokalrådet

lokalraadet@gyrstinge.dk

New Hair
v/ Mette Andersen

Blødebjergvej 11 - Gyrstinge
tlf. 5767 2322
(onsdag lukket)

Hjerterum
Privat dagpleje

v/ Lene Christoffersen
St. Bøgeskovvej 3,4100 Ringsted

tlf. 2899 2729
e-mail: info@hjerterum.eu

www.hjerterum.eu

Gyrstinge VVS A/S
Bakkegårdsvej 63

4100 Ringsted
Tlf.:5784 5323

 
 

Sorø afd. VVS & Blik
Østergade 6, 4180 Sorø

Tlf.:5783 5757
Besøg vores hjemmesider - vi har

det du søger. 
gyrstingevvs.dk 
bioeksperten.dk
pillefyrservice.dk
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Bakkegården
Økologiske bær & grøntsager

Bakkegårdsvej 52
Gyrstinge

4100 Ringsted
Tlf.: 2127 7952

www.bakkegarden.dk

Krogagergård
Produktion og salg af økologisk
okse- og svinekød, grøntsager

og meget andet.
Ørnekildevej 22 - Ørslevvester

4173 Fjenneslev
tlf. 5780 9457 – 4054 0457

www.krogagergard.dk

Tømrer Thomsen
Fjenneslev

Alt i tømrer- og
snedkerarbejde

Bakkegårdsvej 26 - Ørslevvester
4173 Fjenneslev
tlf. 2190 6871

 E-mail: tomrerthomsen@gmail.com
www.tomrerthomsen.dk

Den Frie Dagpleje
v/ Carina Langkjær Larsen

- Et privat alternativ til det
 kommunale dagtilbud.

Gårdstofte 54
4100 Ringsted

2063 5803
www.denfriedagpleje.dk   

E-mail:  denfriedagpleje@gmail.com

Gyrstinge/Ørslevvester
Lokalråd

udlejer telt (6x8 m)
og en stor rund grill

til private arrangementer.
Kontakt:

Kenn Vium tlf. 3042 5458

Peberdalsgaard BISON
Salg af  Bisonkød, et sundt og

mørt kvalitetsprodukt.
Gyrstingevej 88, 4100 Ringsted.

Tlf. 4073 5313 for bestilling og mere
info.

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

mødelokale

Gyrstinge Bygade 36
4100 Ringsted

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

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

Kildeskolen, www.kilde-skolen.dk
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

Gyrstinge-Ørslevvester Lokalhistoriske
Forening. formand Steen Mortensen

Velkommen!
Er du ny beboer i Gyrstinge eller Ørslevvester? I så fald vil vi i redaktionen byde dig rigtig
hjertelig velkommen til vores sogn. Sognet dækker over ca. 320 husstande omgivet af
smuk natur, sø og skov. Derudover råder vi over et Landsbyhus, en skole med tilhørende
SFO og børnehaveafsnit, en skovbørnehave, dagpleje og desuden en række aktive råd
og foreninger, der alle i et eller andet omfang er med til at tilbyde sociale aktiviteter for
store og små i løbet af året. På denne side finder du navne og adresser på de mange
formænd og –kvinder, som du altid kan kontakte for at høre nærmere om netop deres
forening. Ellers er det muligt at følge med enten i nærværende blad, på vores hjemmeside
www.gyrstinge.dk - eller måske du bare kan spørge naboen. Under alle omstændigheder
– velkommen til!                                                                         Bøgebladets redaktion
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Kalender

Marts
26.-02.04 Kildekolen, SFO og børnehave holder påskeferie

April
Bøgebladet udkommer

01. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
03. „Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 15.00, hver tirsdag. 
05. Strikkecafé, præstegården, kl. 14.00, hver anden torsdag

Skolebestyrelsesmøde, Kildeskolen
10. Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19.30
22. Badmintonklubmesterskaber, arr. GIF, Landsbyhuset
25. Byg og bo, generalforsamling, Landsbyhuset, kl. 19.30

Maj
04. Kildeskolens børnehave fejrer fødselsdag
08. Ældreudflugt til Samsø, arr. Menighedsrådene

Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19.30
12.-13. Åbent hus, Peberdalsgård Bison, kl. 10.00-16.00
13. Konfirmation, Gyrstinge kirke, kl. 10.00
24. Koncert, Sigersted kirke. kl. 19.00
31. Markedsdag, arr. Kildeskolen

Juni
Bøgebladet udkommer

12. Tirs.klub.: Udflugt til Den blå Planet og Kabyssen
Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19.30

23. Sankt Hans fest, Præstegårdshaven

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.


