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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: Leif Larsen, Gyrstinge Præstemark 35 22 18 85 05
Kontaktperson: Else Hansen, Gyrstinge Præstemark 41, 57 84 52 12

Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen. 57 80 93 25
Anne Dorte H. Hansen, Ørslevvestervej 58

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 medio aug. - deadline 5. august
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Lokalrådet skriver
Den 24. maj 2018 havde Klima- og Miljøudvalget et punkt på dagsordenen,
hvor udvalget under punkt 7 skulle tage stilling til Trafikhandlingsplanen 2017.
Dermed er den politiske behandling af Trafikhandlingsplanen startet, og i
Lokalrådet håber vi meget, at der lyttes til det høringssvar vi sendte ind i vinters,
så vi kan få nogle gode trafiksikre veje og cykelstier i sognet.  

I Lokalrådet er vi lige nu også ved at arrangere en bod til Kildeskolens
Markedsdag, hvor vi håber at se mange af jer. Derudover står Sankt Hans for
døren og vanen tro håber vi at se rigtigt mange af jer til en hyggelig aften i
præstegårdsahven.

Vi har i samarbejde med menighedsrådet arrangeret at der den 17. august 2018
skal være en jazzkoncert i Præstegårdshaven. Det har vi ikke prøvet før, men
synes selv det bliver rigtigt spændende, at kunne hive sådan et arrangement til
sognet. Vi håber også der at se en masse gæster.

Men dette er jo kun en brøkdel af det der sker i vores sogn. Ikke mindst
nærværende blad vidner om den store aktivitet der er, da bladet endnu engang
har været nødt til at udvide med fire sider, for at få plads til så meget som muligt.
Vi håber I vil læse hvert et ord, og skulle noget fange opmærksomheden ekstra
og måske give anledning til ideer eller spørgsmål, er der bagerst i bladet en
oversigt over vores lokale foreninger og institutioner, og hvem man kan kontakte.
Et sogn som vores er i høj grad bygget på frivillige kræfter - og der er altid
plads til flere, som gerne vil deltage og give en hånd med, så vi kan holde
kadencen!

Sommerhilsner fra
Jess Friis
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GØLF - Lokalhistorisk forening

 Forsidefoto

Siden sidst, har vi fået vores nye PC (betalt af „Temaudviklingspuljen“ efter
ansøgning).

Registrering af det indsamlede materiale er kommet i gang, men det er et meget
stort arbejde, som vil strække sig over de næste par år (bl.a. fordi vi ind i
mellem modtager mere materiale – og tak for det).

Boggruppen, som har arbejdet i ca. 5 år med indsamling af materiale til udgivelse
af „Om gårde og huse i Gyrstinge og Ørslevvester“ - bogen, er blevet
ramt af den opdaterede Persondatalov. Det betyder, at bogen alligevel ikke
kan udgives. Vi er nu i gang med en stærkt revideret og lovlig version (ca. 10 %
af materialet), som vi forventer snart vil komme på byens hjemmeside
Gyrstinge.dk. Det indsamlede materiale gemmes på forsvarlig vis til fremtidige
opslag ved forespørgsler.

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.

Steen Mortensen

Så skal vi snart fejre midsommer igen - nu hvor sommeren endelig er kommet
igang! Forsidefotoet er fra Skt. Hans-festen i præstegårdshaven 2008.
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Sankt Hans fest
i præstegårdshaven i Gyrstinge

Program: 18.00 Billetsalg
18.30 Maden er klar
20.30 Bålet tændes
20.45 Båltale
22.00 Aftenen slutter

Prisen er 75 kr. for voksne og 25 kr. for børn.
Øl, vand og vin kan købes.

Tirsdagsklubben sælger kaffe og kage.
Alle er velkomne, også hvis man spiser
hjemmefra eller selv medbringer mad.

Arrangør: Lokalrådet, Menighedsrådet og
Tirsdagsklubben
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 Landsbyhuset skriver
Savner du aktiviteter i Landsbyhuset, så kom med dit forslag til bestyrelsen. På
den måde er mange aktiviteter startet med en ide. Det gælder fx mix 30 holdet
i floorball, der stadig gerne tager imod flere deltagere.

Har du ikke boet så længe i Gyrstinge-Ørslevvester, kan det være, du ikke
ved, hvordan Landsbyhuset blev til og drives i det daglige. Derfor: Alt arbejde
med at skaffe penge til projektet, og med at få alt til at fungere i det daglige er
ulønnet – med én undtagelse: Vi har hyret et rengøringsfirma, der mod betaling
skal sørge for, at huset præsenterer sig pænt for brugerne. Alt hvad der sker i
huset af aktiviteter er resultat af nogens ulønnede arbejde. „Nogen“ kan også
være dig, hvis du har en ide til aktivitet(er), du gerne vil have sat i gang. I så fald:
Henvend dig til bestyrelsen. Der er udgifter forbundet med driften, så selv om
ingen skal tjene på drift af huset, skal der nogen penge ind. Det er bl.a. det,
idrætsforeningernes kontingenter bruges til.

Vi holder driftsudgifterne nede ved at yde noget arbejde selv. Derfor indkalder
vi til én eller et par arbejdsdage om året. Ved at deltage i arbejdsdagen styrker
du Landsbyhusets økonomi – og fællesskabet i Gyrstinge-Ørslevvester. Det er
planlagt at holde arbejdsdag d. 22. sept. fra kl. 9. Sæt kryds i kalenderen
allerede nu. For at finde ud af, hvad der skal gøres, og hvordan der skal
prioriteres, genindfører vi en gammel tradition: Alle der er – eller gerne vil være
- aktive i huset inviteres til en snak over en kop øl. Du hører nærmere.

Vi ved endnu ikke, hvornår der kommer gang i anlæg af fodboldbanen, men
der er grund til at takke både forvaltning og byråd for at have stået fast på, at
lokalplanen skal gennemføres. Det bliver dyrere end budgetteret, og det forsinker
selvfølgelig projektet, men det vigtigste er, at det gennemføres.

Selv om det nu er næsten 8 år siden Landsbyhuset blev indviet, kommer der
stadig jævnligt folk fra nær og fjern for at se huset og eventuelt høre, hvordan
de får sat gang i et lignende projekt. Gyrstinge Idrætsforening stod for et særligt
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 Landsbyhuset skriver - fortsat
flot arrangement, da DGI hold generalforsamling i huset med omkring 100
deltagere. Flere af dem har efterfølgende henvendt sig og truffet aftale om et nyt
besøg. Ringsted Kommunes tekniske forvaltning har senest afholdt lederkursus
i huset. Dertil kommer, at april og maj jo er højtid for konfirmationer, og i den
anledning har der været afholdt rigtigt mange fester i Landsbyhuset. Her skal
det bemærkes, at de nye udendørs aktiviteter under „Gyrstinge i bevægelse“
har vist sig at være endnu et fantastisk tilbud til de unge mennesker, når man
holder sin fest i huset – og talerne og sangene er brændt af.
Der er altså ingen tvivl om, at Landsbyhuset alt i alt er en kæmpe succes. Men
der er heller ingen tvivl om, at den succes har vi brug for, for vi har desværre
også nogle problemer at slås med. Det sværeste er, at vi har et tilbagevendende
problem med vand på gulvet i hallen. Vi har hyret et firma, der er i gang med at
kortlægge problemet. Desværre er det nok alvorligt. På nuværende tidspunkt
ser der ud til at være tre muligheder: Indtrængende vand fra huller i taget,
kondensvand der skyldes aktiviteterne i hallen, eller en kombination af de to.
Når årsagen er fundet, skal vi have fundet en løsning, og uanset årsagen kan det
blive en bekostelig affære, hvor vi får brug for hjælp ude fra.
Hvis ikke der havde været så meget at glæde sig over, havde det ikke været til
at bære.

Venlig hilsen Jens Andersen
*****

Ny udstiller i festsalen
Mit navn er Katrine Kold. Jeg er 13 år og går i 6. klasse. Jeg har altid tegnet og
malet. Jeg har eksperimenteret med alt fra kul til vandfarve - lærred til papir.
Min stilart er en blanding mellem realisme og fantasy.
Du skal være velkommen til:
Fernisering den 10.6.18 fra kl. 13.00 - 16.00
Landbyhuset i Gyrstinge, Gyrstinge Bygade 36, 4100 Ringsted
Hvis du er interesseret i at købe et eller flere af mine billeder, sælges de fra
ferniseringen den 10.6.18. Hvis du ikke har mulighed for at være der til
ferniseringen, skal du være velkommen til at henvende dig på 4011 7508 eller
via mail: Sille1975@hotmail.com. Alle billeder sælges med ramme - dog undtaget
billeder på lærred.
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 Kildeskolen skriver
Åben Skole og Markedsdag den 31. maj
Skole, SFO og børnehave bød forældre, familie, lokale og andre interesserede
til en hyggelig eftermiddag og aften torsdag den 31. maj. Der var forskellige
boder, udstilling, rundvisning og aktiviteter, og  i og omkring skolegården summede
det af aktiviteter og liv.

Nye „beboere“ på Kildeskolen
I forbindelse med vores valgfag i udeskole, har vi nu fået høns og kaniner i
haven.
Det kan være en hyggelig tur at besøge dyrene i skoletid og i fritiden og vi håber
at alle vil være med til at passe på dem.

Den årlige Affaldsindsamling i det nære miljø
Eleverne indsamlede 64 kg affald på skolen og på vejene omkring skolen  på
ca. to timer. Der var en del dåser og cigaretskod imellem, men også nogle dæk.

Sker i nærmeste fremtid:
7.-8. juni 4. klasse på tur med overnatning
8. juni 5.-6. klasse på Roskilde Dyrskue
9. juni Børnefestival i Ringsted, Kildeskolen er repræsenteret
13. juni Aften SFO for SFO2 børn
21. juni Legepatrulje på tur
29. juni Sidste skoledag inden sommerferien
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Sommer JAZZ
i Præstegårdshaven

Pyndt-Baggesen familieorkester er 
engageret til at spille en

koncert i Præstegårdshaven     

den 17. august 2018 kl. 19:00

Lokalrådet er stolte af for første gang
nogen sinde, at kunne invitere til
jazzkoncert i Præstegårdshaven, og
håber at se rigtigt mange af Jer til en
hyggelig aften med god jazz.

Der sælges drikkevarer under 
arrangementet
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 Tirsdagsklubben skriver
Sommer og sol! Tirsdagsklubben inviterer på udflugt den 12. juni, hvor „Den
blå Planet„ på Amager er første stop på turen.
Frokost er bestilt i „Kabyssen„ på Ishøj Havn. Forfriskninger serveres
undervejs. Tilmelding senest den 5. juni. Afgang fra Gyrstinge kl. 8.30. 
         
Sct. Hansaften sælger Tirsdagsklubben, som tidligere år, kaffe, te og masser af
dejlige lagkager.
 
Tirsdagsklubben kommer igen på banen den 11. september, hvor Landsbyhuset
er bestilt for at fejre 40 års fødselsdag.
Glæd dig til en festlig sammenkomst og sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Arbejdsgruppen ønsker alle en dejlig sommer og på gensyn til vores
arrangementer.    

Hilde.

Så er det blevet tid for SPISEKLUB FOR ENLIGES
årlige sommertur ud i det blå

Mødested er Gyrstinge Præstegård d. 6. juni kl. 17.00

Man møder op i præstegården og fordeler sig herefter i de private biler.
Klubbens „ kokke„ holder fri denne aften, så undervejs indtages aftenmåltidet
et hyggeligt sted. Prisen er som altid 50 kr. for at deltage.
Er du ikke tilmeldt ved sidste spiseaften kan det ske til Kirsten Forsingdal
26 17 45 03 eller 57 80 94 57
Spiseklubben holder sommerpause i juli måned.

Vel Mødt
Lokalrådet for Gyrstinge og Ørslevvester og Gyrstinge Menighedsråd.

 Spiseklub for enlige skriver
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Konfirmander 2018

Gyrstinge kirke 
Juni - juli 2018 

Konfirmander i Gyrstinge 2018. Foto: Susanne Jensen
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Konfirmandekskursioner

Også i år har vi været på konfirmandekskursioner. Hele to af slagsen er det
blevet til med god opbakning og hjælp også fra forældre. Tak for det.
I februar var vi til konfirmandtræf i Roskilde Domkirke. Den foregik om aftenen
og det var mørkt og koldt, men alligevel:
En forrygende fejring, hvor gammelt og nyt og ikke mindst 3000 unge mennesker
mødes i et fornemt fællesskab i de flotteste rammer med lysshow, musik o.s.v..
Temaet var „Jeg-er ordene“ fra Johannesevangeliet – vi kender jo alle disse
korte udsagn som f.eks. „Jeg er livets brød“ „Jeg er Vejen, Sandheden og
Livet“. Det er vægtige ord, som mange konfirmander synes godt om og liker.

Som afslutning på undervisningsforløbet tog vi d. 10. april til København. I
Nationalmuseet deltog vi et dialogbaseret undervisningsforløb om døden og så
bl. a.  moselig og mumier, men gennemspillede også en hinduistisk ligbrænding
og hørte om en farverig fest på De dødes Dag i Mexiko. Et virkelig godt og
gennemarbejdet forløb. Det samme gælder vores rundvisning på Dansk-Jødisk
Museum over temaet „Tradition og Ritual“. Den meget aktuelle omskæringsdebat
kom vi også på fornem vis ind på, hvor den ene halvdel af konfirmanderne
skulle finde argumenter for og den anden imod. Problemstillingerne blev her
meget tydelige og det stod klart for os, at der her er tale om et etisk dilemma,
hvor svarene ikke er entydige.
Herefter gik det så slag i slag med besøg i Domkirken, En Strøgtur, tyrkisk
buffet og en film i Palads.
Der er grund til at glæde sig om, at menighedsrådene er villige til at prioritere de

unge, så vi har råd til at
komme på hele 2 ture.
Det kan man som præst
kun være glad for.
     Lisbeth Lundbech
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Tilværelsens ulidelige lethed
Kender I til dette hele tiden at være på vej mod det næste og aldrig at være i
hvile. Kender I til dette ikke at turde stoppe op, for måske er der noget bedre
eller mere spændende henne om næste hjørne, som jeg ikke vil gå glip af.
Denne fornemmelse gælder ikke blot for jer konfirmander. Den gælder os alle.
Ja, det ligger simpelthen i tidsånden, at vi bestandig skal være omstillingsparate,
bestandigt være på vej og være evigt fleksible. Det er ulideligt. Vi lider så at sige
af „glippomani“, idet vi er så bange for at gå glip af noget, at vi ikke tør sige nej
til noget. Ja, vi føler ganske enkelt ikke, at der er noget, der står fast, hvorfor
SANDHEDEN da også bliver relativ.
Det gør mig ked af det, for jeg er ked af, at have overdraget et samfund til jer
uden faste værdier og uden faste holdninger – ikke blot fordi, det gør os syge
og stressede, men ganske enkelt også, fordi det er usandt; for der er et fast
fundament i tilværelsen. Der er en fast defineret sandhed, der gør, at vi ikke blot
tanketomt og bestandigt skal tage Ja-hatten på, men også en gang i mellem har
lov til at sige Nej - for der er noget her i livet, som er mere rigtigt end andet. Der
er nogle etiske værdier, som vi er forpligtede på, hvad enten det så er bekvemt
eller ej og det er disse fundamentale faste værdier, som jeg efter bedste evne
har søgt at delagtiggøre jer konfirmander i og som I – det må man gi´ jer –
åbne, interesserede og fleksible har lagt øren til.
At tænke sig – I har tudet lægge øren til en mod-kultur, hvor værdierne er faste
og hvor det derfor også indimellem er nødvendigt at tage nej-hatten på, for ikke
at svigte det kristne budskab og det, vi står for.
Gammeldags? bestemt ikke! Faktisk er det i vor tids tid virkelig progressivt og
innovativt at turde stå fast på de faste værdier.

Vejen og Sandheden og Livet
Jeg er vejen og sandheden og livet, siger Jesus et sted i Johannesevangeliet til
den tvivlende og usikre Thomas og læg mærke til den bestemte form – vejen,
sandheden og livet, for Jesus og det, han står for, er ikke en blandt mange
sandheder. „No fake news“ her. Jesus er sandheden i går, i dag og i morgen og
dette er svaret til den tøvende og usikre Thomas –“ Jeg er Vejen og Sandheden

Uddrag af konfirmationsprædiken 2017
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Uddrag.... fortsat

og Livet“.
-  og Thomas kender vi i så godt, for han ligner jo os. Han ligner det moderne
menneske i al dets usikkerhed og tvivl. Det var i øvrigt også ham, der ville have
bevis på Jesu opstandelse ved at stikke sine fingre ind i Jesu navlegab.
Som kristne tror vi på den ene, sande treenige Gud. Vi tror, at Kristus er Vejen
og Sandheden og Livet og ved hver gudstjeneste bekender vi også vores kristne
tro i trosbekendelsen – også selv om noget af det lyder ganske mærkeligt og
uforståeligt. Her er noget, der står fast, ligegyldigt hvad! Vi kan ikke bevise, at
det forholder sig sådan, men vi tror det.
Omvendt er det også vigtigt at påpege, at der ikke findes beviser for, at et
relativt sandhedsbegreb skulle være mere sandt end et fast sandhedsbegreb.
Det er også et trosspørgsmål, hvilket er godt at holde sig for øje.

Ørnen
Ordene om Jesus som Vejen og Sandheden og Livet står i Johannesevangeliet.
Det er i øvrigt også i Johannesevangeliet, vi hører mest om den usikre og tøvende
Thomas. Evangelisten Johannes husker I måske fra Københavns Domkirke.
Det var ham, der havde ørnen som symbol og om ørnen gælder, at den flyver
højt mod himlen og bygger rede i højderne. Den hører ikke markerne til. Nej,
den flyver højt mod solen og er stærk og hurtig og har også i århundreder i
forskellig sammenhæng symboliseret styrke, mod og udødelighed. Det betyder
bl.a., at selv om vi som kristne bekender os til én Gud og én Sandhed, så er det
ikke ensbetydende med, at kirken er jordbunden og gammeldags. Det er den
langtfra, for den flyver som ørnen højt og tør også se ned i dybderne og se de
sammenhænge, som kun kan ses højt oppe fra.
Det samme ønsker jeg for jer. Jeg ønsker, at også I tør flyve højt – uden angst
og i tryghed – i en sikker forvisning om, at Jesus Kristus er med jer alle dage
indtil verdens ende, som det lød i jeres dåb.
God vind fremover!
Amen.

Lisbeth Lundbech
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Pilgrimsvandring lørdag den 18. august

I tilknytning til middelalderfestivalen arrangeres en pilgrimsfærd lørdag d. 18.,
som udgår fra Sigersted Kirke.
Programmet ser således ud:
Sigersted Kirke kl. 09.00: Ord til fordybelse
Bringstrup Kirke ca. 9.50: Ord til fordybelse
Markedspladsen og Sct. Bendts kirke ca. kl. 11.00
Den samlede tur vil være på ca. 8,5 km og afstanden mellem Sigersted og
Bringstrup er ca. 2,5 km. Noget af turen vil gå gennem naturskoven på den
gamle præstegårdsjord i Bringstrup. Alle er velkomne!
Der vil muligvis blive afkrævet et mindre beløb for deltagelse, som vil blive
doneret til et humanitært formål.

*****
Måtte denne keltiske velsignelsesbøn følge enhver pilgrim, der er undervejs i
livet:

Herren være foran dig
for at vise dig den rette vej.
Herren være ved siden af dig
for at følge dig på vejen.
Herren være bag dig
for at holde din ryg fri.
Herren være under dig
For at gribe dig, når du falder.
Herren være omkring dig
for at bevare dig fra det onde.
Herren være inden i dig,
for at fylde dig med sin Ånd.
Herren være over dig
for at velsigne dig.
Så vær du velsignet
af Gud, Fader, Søn og Helligånd.
Amen
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Menighedsmøde

En gang årligt inviteres til menighedsmøde. Det er lovbestemt, og det er på
dette møde menighedsrådet orienterer om årets - og det fremtidige arbejde.
Man kan sige at det er en slags kirkens generalforsamling.

Hvorfor er det vigtigt at komme til dette møde ?
Jo, af den grund, at det er her man (menigheden) kan få indflydelse på
menighedsrådets arbejde. Dels blive orienteret men også stille spørgsmål, komme
med forslag, rose og rise og dermed få lov til at få indflydelse på menighedsrådets
arbejde fremadrettet.
Derfor er det en vigtig aften også for os i menighedsrådet, og vi indbyder derfor
til menighedsmøde

SØNDAG DEN. 10. JUNI

hvor menighedsrådet er vært ved et let aftensmåltid for hele familien. Vi serverer
en dejlig gryderet.
Programmet er:

Kl. 17.00 Vi begynder med en kort Gudstjeneste i Gyrstinge
kirke

Kl. 17.45 Spisning i Præstegården
Herefter menighedsmøde.

Har man børn med arrangerer vi spil og lignende for dem under mødet. Vi
slutter ca. kl. 20.

Man er selvfølgelig velkommen til kun at komme og deltage i menighedsmødet,
som vi forventer begynder ca. kl. 18.30
Tilmelding til spisning  til Else Hansen senest 6. juni. Mail: Else Hansen
eh.hobby@vip.cybercity.dk
Telefon 25 88 98 18

Venlig hilsen
Menighedsrådet
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Konstitutioner i Bringstrup

Så er omstruktureringen og konstitutionerne i Bringstrup på plads efter vi har
måttet sige farvel til vores tidligere formand, som døde først i det nye år.
Konstitutionerne ser således ud:
Formand: Gitte Stolberg
Næstformand: Anders Rahbek
Kasserer: Janne Kaasing Johannesen

Konfirmationsdatoer 2019

Sigersted d. 5. maj
Gyrstinge d. 17. maj (Bededag)
Bringstrup d. 30. maj (Kristi Himmelfartsdag)

Menighedsrådet søger person(er), der vil være interesseret i at hjælpe med
især at tage flaget ned i Præstegården på flagdagene, og vi forestiller os, man er
et par stykker der kan deles om tjansen.
Det markerer noget særligt, når flaget bliver hejst, og vi synes, det er ærgerligt
ikke helt at kunne overholde de officielle flagregler og glæde sig over et hejst
flag hele dagen igennem, men som regel er nødt til at skulle tage flaget ned igen,
allerede når handlingen i kirken er forbi, og graveren har fri.
Der er også flagdage, hvor vi ikke får hejst flaget, fordi der ikke lige er en
kirkelig handling.
Kunne det være noget som du/ I kunne være behjælpelig med, hører vi gerne
nærmere. Det kunne måske være en måde at tjene lidt lommepenge på for en
teenager. Vi vil så planlægge så meget som muligt i kalenderen for en måned,
men der kan også komme uforudsete handlinger til.

Henvendelse til  formanden for menighedsrådet.
Else Hansen

Tlf.25 88 98 18

Er du/I parat til at give en hjælpende hånd?
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted

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

Juni 2018
03. juni – 1. s. e. trin.: Sigersted 9 ( Conni Gosmer Schmidt)
10. juni – 2. s. e. trin.: Sigersted 10.30 – Gyrstinge 17.00 (spisning og offentligt

menighedsmøde  bagefter )
17. juni – 3. s. e. trin.: Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30
24. juni – 4. s. e. trin.: Sigersted 9 – Bringstrup 10.30

Juli 2018
01. juli – 5. s. e. trin.: Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30
08. juli – 6. s. e. trin.: Haraldsted 9 – Bringstrup 10.30
15. juli – 7. s. e. trin.: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30
22. juli – 8. s. e. trin.: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
29. juli – 9. s. e. trin.: Allindemagle 9 – Gyrstinge 10.30

August 2018
05. august – 10. s. e. trin.: Haraldsted 9 – Bringstrup 10.30
12. august - 11. s. e. trin: Gyrstinge 9 - Sigersted 10.30
19. august - 12. s. e. trin: Bringstrup 9 - Gyrstinge 10.30

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

OBS! Der tages forbehold for ændringer.
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 GIF skriver
I Gyrstinge IF er vi  for alvor startet op på udendørssæsonen i fodboldafdelingen.
Mandage fra 20 - 22 er vores Oldboys fodboldhold at finde på boldbanerne
ved Landsbyhuset, og her vil de rigtig gerne se nogle flere herrer, som kunne
have lyst til at spille noget fodbold og hygge i 3. halvleg.
Vores Senior 11-mands fodboldhold i serie 6 er også kommet godt i gang med
kampe hver uge, og til de sidste hjemmekampe har der været salg af pølser og
drikkevarer. De har i denne forårssæson valgt at træne tirsdage fra kl. 19 – 22,
og også her kunne de godt bruge nogle flere spillere fra 16 år og opefter. Hvis
det kunne have din interesse så kan du kontakte Rasmus på tlf. 2072 0558
I vores ungdomsafdeling kniber det med spillere. Vi har til denne sæson måtte
lave et holdsamarbejde med Team AS i vores U12-13 årgang, for at sikre den
videre træning, samt at de kan komme ud at spille kampe. Denne løsning virker
utrolig godt, og vores få spillere og deres forældre er glade for denne løsning.
For hvad angår vores U9 årgang er vi også her hårdt ramt på spillerantallet. Vi
har pt. 5 spillere, også her har vi forsøgt at foreslå holdsamarbejde med Team
AS, desværre uden den store opbakning fra vores egne spillere. Dette har
resulteret i at alle mandags træningerne er aflyste pga. for få spillere, og torsdags
træningerne hænger i en tynd tråd. Så hvis der er nogle børn i alderen fra 6 – 10
år, der rigtig godt kunne tænke sig at gå til fodbold, så mød op torsdage fra kl.
16.45 – 18.00, eller kontakt Lars på tlf. 6063 4191.
På damesiden går det rigtig godt. Vi har fået nye som gamle ansigter at se efter
vi har udvidet vores træningsdage til at være om torsdagene også. Vi træner
fremadrettet henover sommeren tirsdage fra kl. 18.30 – 20.00 og torsdage fra
kl. 19.00 – 20.00 på boldbanerne ved Landsbyhuset. Vi har stadig plads på
holdet Dame Motion 30+, så mød endelig op, eller kontakt Lene på tlf. 2757
2727, hvis du vil vide mere.
Foruden vores fodboldafdeling, har vi stadig gang i vores floorball mixhold
30+, hver torsdag fra kl. 18–19. Floorball-holdet har haft besøg af
ungdomslandsholdets træner samt A-Landsholdets målvogter, og det var et
rigtig godt og lærerigt besøg. Hvis du kunne tænke dig at spille med så mød op
eller kontakt Jens på tlf. 2966 7602.
I badmintonafdelingen har vi afholdt klubmesterskaber i både voksen- og
ungdomsrækken, med masser af god badminton samt flotte pokaler, og medaljer
til vinderne og ungdomsspillerne. Foruden de flotte pokaler, var det i år
badmintonafdelingen som skulle udvælge den ungdomsspiller, som i år skulle
modtage Lions Clubs Kammeratskabspris 2018. Kammeratskabsprisen er en
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pris som gives for at sætte fokus på kampen mod mobning, at være en god
kammerat, en rollemodel. Prisen gik i år til Axel Juel Kjærgaard Hansen, et
stort tillykke til ham. Til alle andre tænk over dette: Tungen har ingen knogler,
men alligevel er den stærk nok til at knuse et hjerte.
Festudvalget i Gyrstinge IF har travlt for tiden. De er i skrivende stund i gang
sammen med Landsbyhuset i fællesskab igen i år, at være initiativtagere til
Gyrstinge Byfest. Datoen vil være lørdag d. 1. september, og til byfesten vil der
igen i år være noget for de yngste, de ældre og de ældste børn, samt for familierne,
og de gode venner. Billetterne til spisning vil blive sat til salg i midten af juni, så
hold øje med vores plakater, bannere og de sociale medier.
Foruden Byfesten er de også i gang med vores store satsning Oktoberfesten,
som afholdes d. 6. oktober. Alle ting er på plads, og billetterne har været sat til
salg siden 1. april. Vi har på nuværende tidspunkt solgt over halvtreds billetter
og det er vi rigtig stolte af, men vi har plads til mange flere, så skynd dig at købe
din billet, og få en hyggelig aften, med god mad, underholdning og masser af
tysk øl.
Vores diskofester for 0. til 6. klasse, som vi har haft stor succes med, vender
tilbage fra september måned. Vi holder i alt 4 diskofester henover efteråret og
vinteren, og vi glæder os til at se masser af glade og feststemte børn. Datoerne
for diskofesterne er følgende: d. 21. september, d. 23. november, d. 18. januar
samt d. 22. marts. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen!
I gymnastikafdelingen mangler vi stadig instruktører til vores små hold,
Spillopperne og Krudtuglerne, så kunne du/I tænke dig/jer at indgå i et godt
hold af instruktører, at komme på kurser og lære aldersvarende træning for
børnene, og få et førstehjælpskursus så kontakt vores formand i gym-
nastikudvalget Lene på tlf. 2757 2727, vi glæder os til at høre fra dig/jer.
I uge 36 starter alle vores indendørs hold op igen. Mandage 20-22 Oldboys
fodbold. Tirsdage i tidsrummet 16–18.30 vil gymnastikken ligge, dvs.
Spillopperne, Krudtuglerne og De Seje Springere. Tirsdage fra kl. 19–22 er
der badminton baneudlejning. Onsdage fra kl. 16.30 – 18.00 Badmintonungdom,
19–20 Familiebadminton, 20–22 Seniorbadminton. Torsdage 18–19 Floorball
mixhold 30+, 19–20.30 Dame motionsfodbold 30+. Derudover vil der være
Motions gymnastik onsdage fra kl. 10-11 i festsalen, samt Hobbitterne (Far,
mor og barn gymnastik) lørdage fra kl. 9.30-10.30 i hallen. Vi håber at se en
masse gamle som nye ansigter til den kommende indendørssæson.
I ønskes alle en rigtig dejlig sommer. På vegne af bestyrelsen i GIF,

Jan Christoffersen

 GIF skriver - forsat
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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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 Den kommunale dagpleje skriver
Her det sidste halve år har vi arbejdet med et tema der hedder Hænder og
fødder. Grunden til at vi arbejder med det, er for at styrke barnets motoriske
færdigheder. Indenfor temaet har vi lavet postkort med ting fra naturen, tegnet
hænder på papir, lavet fod- og håndaftryk på lærred, lavet en sansebane med
forskellige underlag, spillet med bolde som både kan kastes og sparkes til. Vi
har øvet finmotorik ved at så karse, lave påskepynt, vasket og skåret grøntsager,
samt pillet æg.
Vi afsluttede temaet med en dejlig sommerfest som blev holdt i
Præstegårdshaven, hvor vores forældre blev fremvist alt det vi har gået og
arbejdet med det sidste halve år. Vi legede nogle sanglege og forældrene deltog
aktivt med deres børn, som også fik prøvet alle sanserne af på vores sansebane
som bestod af kastanjer, kogler, små sten, gran og sand, som de skulle gå på
med bare tæer.

Vi startede dagen med dejlige boller
som forældrene havde bagt, og frugt
og kaffe. Vi sluttede dagen af med
madpakker som blev nydt i græsset
med forældre og bedsteforældre.
Vi ønsker alle en dejlig sommer. Man
er altid velkommen til at komme på
besøg i Legestuen, hvor vi hver
onsdag er i længen i Gyrstinge
præstegård. Kom og hils på os, og
hør og se om det er i den kommunale
dagpleje, du ønsker at få passet dit
barn!

Hilsen Birgitte, Sanne, Tina og
Ulla
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Ringsted private skovbørnehave skriver
Så blev det sommer i Skovbørnehaven! Nærmest fra den ene dag til den anden
gik vi fra aflyverdragter til korte bukser, og vi nyder alt det der sker i skoven -
der er som altid en masse at opleve for både nye og gamle skovbørn.
Vores egen køkkenhave er blevet klargjort, og børnene har fået sået en masse
gode ting og skrevet skilte til. Børnene er i det daglige med til at passe og pleje
denne og får et naturligt ejerskab og stolthed, når frugten af deres arbejde kan
høstes.
Vi har fundet tudseæg, som vi tog med hjem i akvariet, så vi kan følge udviklingen.
Det er virkelig spændende at følge for både børn og voksne - og selv forældrene
følger nysgerrigt med.
D. 26. april sagde vi farvel til syv skolebørn, der nu er startet i SFO og til august
følger yderligere tre børn. Heldigvis har vi 1. maj også sagt velkommen til hele
fire nye børn.
Det betyder bl.a., at vi nu skyder en ny skolegruppe igang. Det gør vi første
weekend i juni, hvor de starter ud med en ryste-sammen-tur i vores dejlige
Hanemose, hvor der skal hygges hele dagen og overnattes i shelters og telte, og
vi slutter turen af om morgenen, hvor forældrene medbringer morgenmad. Det
er en meget hyggelig tradition og noget børnene ser frem til med glæde og en vis
portion spænding.
Første lørdag i maj holdt vi arbejdslørdag for både børn og forældre. Vi fik
shinet børnehaven op og fik bl.a. gjort hovedrent i huset, lagt nyt tag på vores
ovn i Hanemose, skiftet sandet i sandkassen, ordnet faldunderlag, lavet ny låge
til vores hønsegård og en masse andre ting. Udover at det selvfølgelig er dejligt
at få gjort gode ting i børnehaven, så er sådan en dag med til at skabe vores
unikke sammenhold, og vi havde en rigtig hyggelig dag, hvor der også var tid til
grin og hygge, mens vi arbejdede og over frokosten, som blev nydt på
legepladsen i det dejlige solskin. Det var nogle stolte børn, der kom i børnehave
mandag morgen. De havde nemlig været med til at gøre DERES børnehave fin.
Frem mod sommerferien ligger vores fokus på naturfaglige fænomener og sociale
kompetencer. De nye grupper skal rystes godt sammen og finde hinanden, og
det gør vi bl.a. gennem forskellige lege. Vi undersøger alt det, der spirer, og alle
de forandringer der sker i skoven i løbet af foråret og sommeren - nogle gange
langt omkring i skoven og andre gange er oplevelserne der, lige når vi rammer
skovbrynet.

Mange sommer- og solskinshilsener fra os alle i Skovbørnehaven
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 Sø-udvalget skriver

Aftenvandring ved søen
I samarbejde med Ringsted kommune arrangerer Søudvalget aftenvandring og
informationsmøde om naturplejen ved Gyrstinge sø

mandag den 11. juni kl. 19.00.

Der bliver i alt 4 indlæg af repræsentanter fra Søudvalget og kommunen. Vi
skal derudover gå en tur over østdæmningen samt langs en del af søens sydside.

Mødested: Den gamle sluse på østdæmningen ved søen. Adgang til mødestedet
kan ske enten fra Øvej ved Allindemagleskoven eller fra Gyrstinge-siden til
fods over Sjoldegårdens (Gyrstinge Bygade 92) sti til søen og videre til slusen
på østdæmningen.
Som afslutning på arrangementet serveres kaffe.

Med venlig hilsen
Søudvalget

 Bakkegården skriver
Køb dine økologiske jordbær og nye kartofler på Bakkegården i

Gyrstinge
Vi åbner for salg omkring 15. juni når de nye kartofler og jordbær er klar

Se også vores hjemmeside www.bakkegarden.dk
Der vil være selvpluk af jordbær, hindbær og ribs
begyndende fra ca. 20. juni, tag gerne madkurven
med og nyd den skønne natur i og omkring
Gyrstinge.
Vi glæder os til at se jer.

Heidi
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Vi glæder os over at flere og flere finder vejen forbi aktivitetspladsen og
samlingsstedet i Gyrstinge! Vi ser lokale borgere bruge den samt skolebørn
især i SFO-tiden. Der er også cykelhold og løbeklub der bruger den som en
del af deres træning og  Kilden til fitness har også gjort brug af især crossfit.
Det er bare super og vi håber flere med tiden og i det gode vejr vil mødes og
gøre brug af pladsen.

Her i maj måned skal vi i gang med at få udskiftet siderne på pavillonen ved
gadekæret til bedre materialer der kan holde længere. Søren Langkjær har været
så venlig at sponsere materialerne - Tusind tak for det! Det er planen
at pavillonen skal males grøn inden udgangen af maj.  Borde-bænke-sættene
har  vi også planlagt skulle have en gang maling, så det hele kommer til at fremstå
pænt. 
Har I spørgsmål eller kommentare til aktivitetspladsen er I meget velkommen til
at kontakte os på gyrstingeib@gmail.com eller på tlf. 22 90 89 97 (Hanne).  

EVENT Den 6. juni: Undervisning af TEAM VICI og UNICA
Personale og de ældste elever  3.-6 . klasse fra Kildeskolen skal denne dag
undervises i brugen af fitnessredskaberne og crossfit på aktivitetsbanen. Det
starter med personalet kl 8.15 og slutter 12.30 hvor det sidste hold elever er
færdige. Det er 1-2 personer fra Team VICI (også kendt fra Talentshowet) der
kommer og underviser i crossfit samt en fitnessinstruktør fra vores leverandør
UNICA. Vi glæder os til dagen og er sikre på det bliver en  god oplevelse for
både børn og voksne med fokus på  motion.
Der vil efter  kl. 12.30 være mulighed for ALLE interesserede at blive undervist
eller stille spørgsmål til Jesper fra TEAM VICI eller til Klaus - instruktøren for
fitness. 

D. 6. juni vil vi også lave en gennemgang af banen med leverandør på fejl og
mangler.

 Gyrstinge i bevægelse skriver
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Naturruter: Vi er så små begyndt på det sidste projekt som Gyrstinge i bevægelse
har planlagt. Vi vil i den kommende tid tage kontakt til flere af de lokale lodsejere
for at høre om der også er mulighed for at lave et “Spor i landskabet “(trampesti)
på deres jord. Typisk vil det være i skel eller langs vandløb at et spor løber. Vil
man vide mere om hvad et spor er, kan man læse mere på naturstyrelsens
hjemmeside naturstyrelsen.dk.    

Rigtig god sommer.
Hilsen Jeanette og Hanne

Gyrstinge i bevægelse skriver -fortsat

 Høm Brugs skriver

Høm Brugs Bus er et nyt tilbud, som præsenteres i samarbejde med Nygaard
Minibusser i Sorø, til folk i oplandet omkring Høm og Ringsted Syd. Bussen
kører hver onsdag mellem kl. 9.00 og 12.00.
 
Det koster kun et symbolsk beløb, nemlig kr. 20 at komme med bussen „ud og
hjem“.  Baggrunden for ideen er, at vi i Brugsen i Høm gerne vil gøre en forskel
hver eneste dag, men også for dem som måske ikke selv kan komme hertil,
eller som bare syntes det er mere hyggeligt at køre i bus med nogle man kender
– ud at handle…

Hvis du har spørgsmål er du naturligvis velkommen til at kontakte mig ….
På forhånd tak 

Anders Apel Jensen, Uddeler
Dagli’ Brugsen Høm

Køreplan hver onsdag:
Afgang Gyrstinge kl. 9.00, Ørslevvester kl. 9.05 - Ankomst Brugs kl. 9.25
Afgang Brugs kl. 10.30 - Ankomst Ørslevvester kl. 10.50, Gyrstinge kl. 10.55.
(se hele planen på Gyrstinge.dk)
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Dagmarbryggeriet
øl med historie ... og 5 familier

Lej et fadølsanlæg
 til din næste fest

Nørregade 20, Baghuset,
Ringsted

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

Dagmarbryggeriet.dk

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

hvidevarer, ventilation
El-installationer og service

tlf. 5780 3094
Bygaden 10 – Nyrup

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

Bil 2048 2694 Fax 5780 3055

Lydanlæg udlejes
Henv. til Lokalrådet

lokalraadet@gyrstinge.dk

New Hair
v/ Mette Andersen

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

Hjerterum
Privat dagpleje

v/ Lene Christoffersen
St. Bøgeskovvej 3,4100 Ringsted

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

www.hjerterum.eu

Gyrstinge VVS A/S
Bakkegårdsvej 63

4100 Ringsted
Tlf.:5784 5323

 
 

Sorø afd. VVS & Blik
Østergade 6, 4180 Sorø

Tlf.:5783 5757
Besøg vores hjemmesider - vi har

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

Bakkegårdsvej 52
Gyrstinge

4100 Ringsted
Tlf.: 2127 7952

www.bakkegarden.dk

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

og meget andet.
Ørnekildevej 22 - Ørslevvester

4173 Fjenneslev
tlf. 5780 9457 – 4054 0457

www.krogagergard.dk

Tømrer Thomsen
Fjenneslev

Alt i tømrer- og
snedkerarbejde

Bakkegårdsvej 26 - Ørslevvester
4173 Fjenneslev
tlf. 2190 6871

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

Den Frie Dagpleje
v/ Carina Langkjær Larsen

- Et privat alternativ til det
 kommunale dagtilbud.

Gårdstofte 54
4100 Ringsted

2063 5803
www.denfriedagpleje.dk   

E-mail:  denfriedagpleje@gmail.com

Gyrstinge/Ørslevvester
Lokalråd

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

til private arrangementer.
Kontakt:

Kenn Vium tlf. 3042 5458

Peberdalsgaard BISON
Salg af  Bisonkød, et sundt og

mørt kvalitetsprodukt.
Gyrstingevej 88, 4100 Ringsted.

Tlf. 4073 5313 for bestilling og mere
info.

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

mødelokale

Gyrstinge Bygade 36
4100 Ringsted

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

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

Kildeskolen, www.kilde-skolen.dk
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
arkiv@gyrstinge.dk

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
Maj
31. Markedsdag, arr. Kildeskolen, kl. 16.00-19.30

Juni
Bøgebladet udkommer

03. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
05. Skole, SFO og børnehave har lukket

„Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 15.00, hver tirsdag. 
06. Høm Brugs-bussen kører, hver onsdag

Eventdag på udendørs-fitness-banen
Sommertur, Spiseklub for Enlige, kl. 17.00

10. Fernisering, festsalen, Landsbyhuset, kl. 13.00-16.00
Menighedsmøde, Gyrstinge præstegård

11. Aftenvandring ved Gyrstinge sø, kl. 19.00
12. Tirs.klub.: Udflugt til Den blå Planet og Kabyssen

Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19.30
14. Strikkecafé, præstegården, kl. 14.00, hver anden torsdag
23. Sankt Hans fest, Præstegårdshaven, kl. 18.00
29. Kildeskolen går på sommerferie

Juli
02.-12.08 Sommerferie, Kildeskolen

August
Bøgebladet udkommer

17. Jazz-koncert i præstegårdshaven, arr. Lokalrådet

September
01. Byfest, arr. Landsbyhuset og GIF, kl. 10.30
11. Tirs.klub.: Sensommerfest og 40 års jubilæum, Landsbyhuset
18. Tirs.klub.: Miniudflugt til „Silkegrønt“ i Sorø
21. Discofest, arr. GIF, Landsbyhuset
22. Arbejdsdag Landsbyhuset, kl. 9.00

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.


