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Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd
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Sekretær:
Kasserer:
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Steen Mortensen, Gyrstingevej 41
Bodil Krag-Andersen, Gyrstinge Bygade 55
Mette Eck, Blødebjergvej 2
Kim Damsgaard Christensen, Gyrstinge Bygade
Térès Peyrelier, Gyrstingevej 103
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53 31 40 73
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52 28 97 29
57 80 94 57
31 95 06 93
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61 68 91 84
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Andet:
Graver :
Kirkeværge:

Else Hansen, Gyrstinge Præstemark 41,
Kirsten Forsingdal, Ørnekildevej 22, Fjen.
Leif Larsen, Gyrstinge Præstemark 35
Else Hansen, Gyrstinge Præstemark 41,
Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen.
Anne Dorte H. Hansen, Ørslevvestervej 58
Lisbeth Lundbech, Bringstrup Præstegård
Jacob Juul Keller, Lundemosen 61, Greve
Lars Poulsen, Kirkevænget 2c, Sorø

57 84 52 12
57 80 94 57
22 18 85 05
57 84 52 12
57 80 93 25

Kirsten Kristensen
Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen.
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5783 05 34
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Lokalrådet skriver
I august havde vi en super hyggelig og dejlig Jazz-koncert i Præstegårdshaven,
og tilslutningen var simpelthen så flot. Lokalrådet synes, at arrangementet var
en stor succes, og alle jeres positive tilkendegivelser efter koncerten har været
medvirkende til, at vi „prøver“ det af igen næste år.
I sensommeren har der ud over Jazz-koncerten været et væld af arrangementer
arrangeret af både Idrætsforeningen, Kildeskolen, Menighedsrådet, Kilden til
Fitness, Tirsdagsklubben, Landsbyhuset og sikkert flere end det. Når jeg kigger
på det engagement der er i vores lokalsamfund, og samtidigt ser på den tilslutning,
som altid er med – så bliver jeg simpelthen så glad. Jeg er stolt af at bo i et
Landsbysamfund, hvor vi (ud over en manglende Købmand) har så mange
tilbud, at man sjældent behøver køre til Ringsted eller en anden større by, for at
pleje fritidsinteresserne, eller blive kulturelt stimuleret. Tak for det til jer alle
Efteråret er snart halvvejs endt, og det betyder at Lokalrådet er kommet godt
ind i daglig gænge efter sommerferien. Det betyder også at vi fortsætter vores
engagement i Landsbyforum med blandt andet udmøntning af Helhedsplanpuljen
og Kulturpuljen, i samarbejde med de øvrige lokalråd i Ringsted Kommune.
Af mere lokal karakter, har vi skrevet til Kommunen for at få fjernet gammelt
affald i gadekæret i Gyrstinge, samt igen, igen, igen skrevet angående
trafikforholdene her i sognet. Noget af det vi blandt andet har fået flere
henvendelser på fra flere af jer er, at der er flere der selvbestaltet er begyndt at
sætte biler eller andre forhindringer ud på vejen i håbet om, at kunne sænke
trafikhastigheden i byerne. Disse chikaner gør så, at skolebørnene skal ud midt
på vejen når de cykler i skole, eller at landmændene ikke kan komme forbi
med deres maskiner. Hvad der er rigtigt eller forkert skal jeg ikke gøre mig til
dommer for, men jeg synes det er vigtigt vi alle kan være her. Så min opfordring
til alle er „Kør forsigtigt og pas på hinanden“ og være særligt opmærksom på
alle skolebørnene i sognet, og øvrige „lette“ trafikanter..
Glæder mig til at se flere af jer til nogle af alle de kommende arrangementer.
Jess Friis
Formand
Bøgebladet oktober 2018
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Lokalrådet skriver - fortsat

Fra jazz-koncerten i præstegårdshaven...

Forsidefoto
Udsigt mod Ørnekildevej og Li. Bøgeskov en klar septemberdag, 2018.
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Mød Thomas Skov Gaardsvig i Landsbyhuset
Torsdag den 1. november kl. 19.00
Thomas Skov Gaardsvig gæster Landsbyhuset i Gyrstinge med et til os
skræddersyet foredrag med titlen; „Når du gør noget for andre, gør du noget
for dig selv“. Foredraget tager udgangspunkt i den situation som mange
foreninger havner i fra tid til anden – generationsskiftet, og hvordan vi får
„solgt“ den gode historie om det frivillige arbejde, der gøres i foreningerne. At
det ikke kun er surt slid, men også en kæmpe glæde når tingene lykkes i
samarbejdet med andre frivillige.
Uanset om du selv er del af en forening eller ej, kan vi godt garantere god
underholdning, et godt grin og stof til eftertanke.
Thomas Skov er primært kendt fra tv; bl.a. som praktikanten fra „Det Nye
Talkshow“ med Anders Lund Madsen, og programmet „Ikke okay“ med
Hella Joof, hvor de undersøgte god takt og tone.
Alle er velkomne, entreprisen er kr. 50+gebyr, og billetter kan købes på
Billetto.dk eller hos Hjerterum, St. Bøgeskovvej 3. Billetter i døren: 80 kr.
Der sælges øl og vand i løbet af aftenen.
Arrangementet er støttet af midler fra Puljen til kultur i Landområderne.
Landsbyhusets Aktivitetsudvalg

Bøgebladet oktober 2018

5

Landsbyhuset skriver
Der skete rigtig mange ting med vores fælleshus søndag d. 23. sept. Det kan
tydeligt ses, at der er fjernet ukrudt hele vejen rundt om huset. Kommer man
ind i huset, vil man også opdage, at der er ryddet op i de fleste depoter, og
køkkenet har fået en kærlig hånd. Men dertil kommer så noget, som mange
ikke vil opdage, men som en del vil være meget glade for: Der er installeret
teleslynge-anlæg. Det betyder, at alle nu skulle have lige muligheder for at høre,
hvad der foregår, når der er møder og foredrag i festsalen.
Når vi kunne nå så meget, var det selvfølgelig fordi, at der var rigtig mange, der
havde valgt at give en hånd med de nævnte opgaver. Ud over de mange konkrete
resultater af dagens arbejde var der tid til en snak over morgenmad og frokost.
Det var en god dag for alle – og ikke mindst for bestyrelsen, der i det daglige
oplever, at der er nok at gøre med husets drift og økonomi. Men vær
opmærksom på, at hvis du skal bruge huset til et eller andet, kan nogle ting have
fået ny plads. Fx er nogle af benene, der bruges til at lægge banderne på, når
man skal være rigtig mange til bords, flyttet ud i containeren, fordi de bruges
sjældent, og i det daglige har vi brug for depotplads.
Byrådet har under behandlingen af budgettet for 2019 netop besluttet at afsætte penge til en vendbar fodboldbane i Gyrstinge. Så vidt vi er orienteret,
kommer hele boldbane-arealet til at ligge i niveau med den eksisterende boldbane. Der er ikke afsat penge til lysanlæg. Til gengæld slipper vi for at skulle
undvære en boldbane i en længere periode, og en del af det forberedende
gravearbejde til lysanlægget, må kunne påbegyndes i forbindelse med anlægsarbejdet.
På nuværende tidspunkt har vi ikke hørt noget nyt om ‘de store ting’, herunder
tagproblemerne. Hvis du har forslag eller spørgsmål til alt muligt andet, er du
velkommen til at kontakte bestyrelsen.
Venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Jens Andersen, mobil 29 66 76 02
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Skotsk whisky aften.
Så gør vi det igen, for 15. gang.
Lokalrådet i Gyrstinge/Ørslevvester indbyder til en
whiskysmagning, fredag d. 25. januar 2019 kl. 19.30 i Gyrstinge
Landsbyhus.
Det er måske i god tid, men da jeg ved, at der er flere der har meldt afbud til
de tidligere aftener p.g.a. mange ting, så er jeg nu så tidligt ude, at alle har en
chance for at planlægge datoen.
Tilmeldingerne bliver behandlet efter „først til mølle“ princippet. Der er plads
til max. 60 personer.
Jeg er næsten færdig med at indkøbe whiskys, der er kommet en del nye på
markedet, men selvom ting ikke er blevet billigere med tiden, så er prisen
fastholdt på 250 kr. for deltagelsen i arrangementet, indeholdende 8 whiskys,
et let traktement og en øl/vand..
Der vil blive præsenteret et udvalg af de forskellige whiskys, som Skotland er
så kendt for, lige fra Whisky lavet på det blideste kildevand og lette bygmalt
til de tunge Whiskys lavet på „mosevand“ og bygmalt røget over mosetørv.
Som traditionen byder, så er der også en „udenlandsk“ single malt.
Kort sagt er der mulighed for at prøve et udsnit af de mange forskellige
skotske varianter og samtidig få lidt af vide om whiskyfremstilling.
Kenn står for præsentationen af whiskyen.
Er du interesseret, så kontakt Kenn på telefon/sms 30425458/eller mail
kenn@vium.org, gerne hurtigt, da der er begrænset deltager antal.
For en god ordens skyld, så er der rygeforbud til dette arrangement, der er
selvfølgelig mulighed for at gå udendørs, når/hvis trangen opstår, når de
røgede whiskys er i glasset.
Vel mødt
på Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvesters vegne, Kenn.
Bøgebladet oktober 2018
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Kildeskolen skriver
Hænderne op med DIGGI
(www.dgi.dk/diggi)
For tiden summer det af aktivitet
rundt omkring på skolen, når
børnene tager på en sjov,
udfordrende og lærerig rejse med
den søde dinosaurus Diggi – alt
sammen med udgangspunkt i
håndboldens verden i samarbejde
med bl.a. TMS Ringsted. Hænderne op med Diggi er et aktivt forløb for eleverne
i 0.-3. klasse, som sætter mere bevægelse ind i dansk og matematiktimerne.
Onsdag den 26.9. blev projektet afsluttet med stor finalestævne.
Den årlige skoleudflugt i samarbejde med Menighedsrådet
For andet år i træk arrangerer Kildeskolen i samarbejde med Menighedsrådet
en ekskursion for hele Kildeskolen med et kirkeligt og historisk islæt. I år gik
turen til Bjernede kirke, hvor samtlige elever bl.a.
fik mulighed for at se tårnet. Derefter kørte vi til
Frilandsmuseet, hvor børnene i tre forskellige
grupper arbejdede med henholdsvis Tro og
overtro, Dagligliv på landet og børns leg og arbejde:
De ældste elever fordybede sig i emnet: „Hvad
troede man på - og hvordan troede man?“
Kristendommen blander sig med folkelige medicinske og
l yk k e bringende
ritualer i bondens dagligliv, og naturens
beåndede kræfter spillede en vigtig
rolle.
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Kildeskolen skriver - fortsat
Nyt fra SFO og børnehave
I børnehaven har vi haft 1. hjælps tema, hvor der er blevet sat plastre på, lagt i
stabilt sideleje, talt om hvordan og hvornår man ringer 112 og meget mere.
Herefter skal vi i gang med kunsttema.
I SFOen afholder vi en olympiadedag, hvor børnene i hold skal dyste mod
hinanden i forskellige discipliner.
Fredag d. 26. oktober afholder SFO Halloweenaften for børn i SFO-alderen
og deres familier. Alle er velkomne. Vi starter i Landsbyhuset med fællesspisning,
og derefter er der et (u)hyggeligt løb for børnene. Der er også konkurrence i
bagning. Invitationen ligger på hjemmesiden Gyrstinge.dk, hvor der står mere
om tilmelding m.m.
Samarbejde med Ældresagen.
Kildeskolen har i år indledt et samarbejde med Ældresagen og vi har stor glæde
af at Inga og Marianne er på skolen en gang om ugen og hjælper til i henholdsvis
idræt og turen til svømmehallen. Samarbejdet er til gensidig glæde.
Kildeskolen deltager i en række konkurrencer i nærmeste fremtid.
I september deltager 3.-4. klasse i en håndboldturnering i Ringsted.
Den 4. oktober deltager 3.-4. klasse i eventyrturnering i Vordingborg.
Forud for turneringen har eleverne skabt et helt nyt eventyr ud fra et mix af 2-3
allerede kendte eventyr. Samtidig arbejder eleverne med LEGO StoryStarter
eller helt almindelige legoklodser som indgår som præsentationsværktøj af deres eventyr sammen med forskellige IT-programmer.
I november deltager 4.-6. klasses valghold i First lego league konkurrence
i Sorø.
Vi håber at vi kan klare os lige så fint som sidste år, hvor eleverne fik en flot 2.
plads.
Den 30. november holder skolen åbent Hus for bedsteforældre, som
bl.a. får fornøjelsen af at se 3. klasse opføre Krybbespil i kirken. Herefter
pynter bedsteforældre og elever skolen op til jul med hyggelilg juleklip
Alle er velkomne til at komme på skolen den 13. december, hvor 4.
klasse går Lucia-optog.
Hilsen Dorte og Anne Gitte
Bøgebladet oktober 2018
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Tirsdagsklubben skriver
Siden sidste udgave af BØGEBLADET er to af de annoncerede aktiviteter
godt overstået. Sensommerfesten havde 50 deltagere, som nød kaffebord, dejlig
mad og drikke og ikke mindst besøg af Lise Nees med “Refrainsangerinder i
1950’erne“ og Max som festlig taffelmusikant.
Miniudflugt til Silkegrønt havde 15 deltagere, som beundrede (og måske
købte) de smukke “alternative„ blomster, træer, dekorationer m.m.
I den hyggelige gårdhave blev der serveret kaffe og kage.
Den 9.oktober er der foredrag med Lone Hovmand, Ringsted. Vi skal høre om
„Tilbageblik på oplevelser i mit liv.„
Den 23.oktober er der foredrag med demenskonsulent, Mette Abrahamsen,
Sorø. „Demensens mange ansigter„ er titlen på Mettes foredrag.
Den 6. november er Jan Lyngdorf (også kaldet “Den glade eventyrer),
Holbæk, på banen med foredrag fra Borneo. Vi skal bl.a. høre om hovedjægere,
næsehornsfugle og orkideer.
Den 20. november er der Bankospil, hvor Arbejdsgruppen står for indkøb af
gevinster. En del er allerede købt / sponseret af Silkegrønt.
JULEFESTEN er den 4. december i Landsbyhuset, bl.a.med musikalsk
underholdning med “Seniokester„. Nærmere info om festen følger.
HUSK DER ER KORTSPIL tirsdage, hvor der ikke er foredrag. Mød op og
få et slaw whist og et par hyggelige timer i godt selskab.
Tirsdagsklubben mødes i Gyrstinge Præstegård kl. 14-17. Alle er velkomne!
Venlig hilsen Arbejdsgruppen,
Jonna, Karin, Magda, Elna, Else, Inga og Hilde.
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Gyrstinge kirke

oktober - november 2018

Allehelgen
Allehelgen 4. november Gyrstinge kl. 15.00
Mindegudstjeneste i Sigersted søndag d. 4. november kl. 13.00 og i
Gyrstinge kl. 15.00 (med efterfølgende kaffe).
Allehelgen falder altid første søndag i november og ved gudstjenesten i Sigersted
kl. 13.00 og Gyrstinge kl. 15.00 vil vi gennem bønner, salmer og levende lys
give mulighed for at mindes og sørge over dem, vi har mistet. Vi vil takke Gud
for livet og de mennesker, som har betydet noget i vores liv samtidig med at det
understreges, at levende såvel som døde ifølge den kristne tro i tid og evighed
er forenet i Kristus.
Lisbeth Lundbech

Bøgebladet oktober 2018
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Nu står der skum fra bølgetop
Nu står der skum fra bølgetop,
og blæsten river ned og op,
hvad Gud en sommer skabte.
Nu kan alene kærlighed
forhindre, at vi synker ned
i bitterhed - fortabte.
Nu haster skyerne forbi,
og modne æbler falder i
oktobermørke haver.
Gud lukker årets gyldne ring,
og sindet samler sig omkring
de lyse nætters gaver.
Gud, lær os før din vinters gru
som æblerne, der falder nu,
at slippe alt vort eget.
Din søn var her og viste os,
at døden intet finder hos
den, som har elsket meget.
Her mellem modenhed og død,
velsign os med den sidste glød
af jordens lyse sommer,
og bryd så sindets frøskal ned,
så alt i os er kærlighed
den nat, da kulden kommer.
Lars Busk Sørensen 1990 og 1993
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Splejsen og kæmpen
Enmands-bugtaler-rap-musical om David og Goliat.
Bibelsk teater med spænding, gys og MASSER af humor

I BRINGSTRUP KIRKE LØRDAG DEN 3.
NOVEMBER KL. 17.00
En dejlig, spændende og skrupskør musical, der
blander teater, bugtaling og rapmusik – i
børnehøjde!
Skuespiller Jens Jødal vil opføre historien om
David og Goliat, godt hjulpet af både publikum
og – ikke mindst – den lille, frække bugtalerdukke
David!
Jødal kommer noget på arbejde, når han dels skal
spille alle forestillingens øvrige roller, dels konstant
må kæmpe med Davids skarpe og sjove
kommentarer, som børnene elsker…….
Rap- musicalen kulminerer i kampen mellem den
2,85 (!)meter høje Goliat og den lille David –
naturligvis illustreret med en „rap battle“…
En forestilling, der betager børn og voksne!
Forestillingen er en del af et større halloween
arrangement i samarbejde med fællesråd,
lokalråd, idrætsforening, skole, rollespilsforening
og madbix.
Forestillingen er åben og gratis for alle.

Bøgebladet oktober 2018
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Julemøde
Julemøde torsdag d. 6. december
„Den levende julekalender“ i Tersløse Kirke med efterfølgende
spisning i den smukt oplyste „Birkegårdens haver“
Et rigtigt adventsarrangement for ældre og efterlønnere i Bringstrup-SigerstedGyrstinge pastorat.
Tidligere beboere fra pastoratet inviteres også.
„Den levende julekalender“ åbnes hver dag i adventstiden i Tersløse kirke kl.
16.24 i våbenhuset med ca. ½ times efterfølgende musikalske, dramatiske,
fortællende overraskelser i kirken. Menighedsrådsformand Helmer Breindal vil
forud for åbningen af „kalenderen“ gennemgå historie og nutid vedrørende „den
levende julekalender“.
Den efterfølgende middag i Birkegårdens haver vil bestå af: svinekam m.
juletilbehør, ris á la mande og kaffe. Haven vil være smukt illumineret.
Du skal have drukket eftermiddagskaffe hjemmefra!
Prisen for alt dette vil være: 150 kr.
Startdato for tilmeldinger: 15. oktober til Bodil Krag-Andersen, tlf. 57
84 53 80 – bka@pc.dk
Sidste frist for tilmelding: 26. november til Bodil Krag-Andersen, Tlf.
57 84 30 80 – bka@pc.dk
Tidsplan for bus og arrangement
14.45: „Købmanden“ i Sigersted by
14.55: Bringstrup Kirke
15.05: Gyrstinge kirke
15.40: Tersløse Kirke
15.45-16.24: Historien bag „Den levende Julekalender“
16.24:
Julekalenderen åbnes
16.30-17.00: Læsning, musik mv. i Kirken
18.00 – 20.00: Middag og hygge i Birkegårdens haver
Ca. 20.30: Hjemme igen
Lisbeth Lundbech
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Benny Andersen
Kom til

„Benny Andersen aften“
Torsdag d. 8. november i Gyrstinge Præstegård
Jytte Wittorff vil synge for til sange af Benny Andersen. Sange som vi alle
kender og har sunget mange gange.
Ind imellem sangene vil der læses digte og fortællinger fra Benny Andersens
store og alsidige forfatterskab.
Aftenens program:
Kl. 18.00 Fællesspisning med forloren skildpadde. Pris 50kr.
Kl. 19.30 Så skal der synges! - undervejs er der kaffepause.
Ønsker man at spise med, er tilmelding nødvendig til Bodil Krag-Andersen
5784 5380 eller Kirsten Forsingdal 5780 9457 senest tirsdag d 6. nov.
Man er også meget velkommen til at komme kl. 19.30 og synge med.
Vi håber rigtig mange har lyst at mindes Benny Andersen, som døde i sommer.
„Livet er ikke det værste man har, og om lidt er kaffen klar.“
Det er den mest ligegyldige linje, jeg har skrevet i hele mit liv, men det er den
mest kendte – udtalt af Benny Andersen selv.
Venlig hilsen
Lokalrådet Gyrstinge og Ørslevvester og Gyrstinge Menighedråd.

Familiegudstjeneste
Familiegudstjeneste 2. december kl. 15.00 i Gyrstinge kirke
Også i år mødes vi til en familiegudstjeneste i Gyrstinge kirke kl. 15.00, inden vi
bagefter går over og tænder landsbyens juletræ på skolen og får os en æbleskive og lidt kakao eller gløgg, sandsynligvis i præstegården.
Vi er i julehumør og glæder os.
Lisbeth Lundbech
Bøgebladet oktober 2018

15

Spiseklub for enlige
Spiseklub for enlige mødes næste gang
Onsdag d. 10. oktober kl. 18
i Gyrstinge Præstegård.
Normalt tilbereder 3 „kokke“ den gode mad, men sådan er det ikke denne
gang! Er du enlig og din nysgerrighed er vakt så mød op og se, hvad aftenen
byder. Der garanteres dejlig mad og hyggeligt samvær med andre enlige.
Tilmelding til Kirsten Forsingdal 5780 9457 eller 2617 4503 senest 7. oktober
såfremt du ikke tilmeldte dig ved sidste spiseaften.
Venlig hilsen
Lokalrådet og Menighedsrådet

Konfirmationer 2019
Gyrstinge d. 17. maj (Bededag)
Bringstrup d. 30. maj (Kristi Himmelfartsdag)
I skrivende stund er det tilmeldt 19 konfirmander til den kommende
undervisningssæson. 10 ønsker konfirmation i Bringstrup, 7 i Gyrstinge og 2
andetsteds.
Lisbeth Lundbech

Bogudlån
Se her
Bogudlån fra længen i Gyrstinge præstegård
I samarbejde med Røde Kors butikken i Sorø er der nu udlån af bøger fra
præstegårdslængen, som altid er åben i alle dagtimer til kl 20.
Der er opsat hylder med diverse bøger – både skøn- og faglitteratur, hvorfra
man frit kan låne. Vi håber rigtig mange kan få glæde af, at man igen kan låne
bøger i Gyrstinge, når der nu ikke længere kommer bogbus eller der er udlån
fra en købmand.
Venilig hilsen Menighedsrådet
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted
Oktober 2018
07. – 19.s.e. trin.:

Bringstrup 9 –Sigersted 10.30

14. – 20.s.e. trin.:

Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30

21. – 21.s.e. trin.:

Vetterslev 9 – Gyrstinge 10.30

28. – 22.s.e. trin.:

Sigersted 9 (Conni Gosmer Schmidt)

November 2018
04. – Alle helgens dag:

Sigersted 13.00 – Gyrstinge 15.00 (kirkekaffe)

11. – 24.s.e. trin.:

Bringstrup 9 (Jens Vollmer)

18. – 25.s.e.trin.:

Haraldsted 9 – Sigersted 10.30

25. – Sidste s. i kirkeåret:

Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30

December 2018
02. – 1.s. i advent:

Sigersted 10.30 – Gyrstinge 15 (familieguds.)

Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er angivet.
OBS! Der tages forbehold for ændringer
Kirkebil: til gudstjenester stiller kirken gratis kirkebil til rådighed for ældre og
gangbesværede. Henvendelse herom til sognepræsten på tlf. 57 61 30 10 i god tid inden
gudstjenesten og senest 2 dage før.

Kirkelig vejviser
Sognepræst Lisbeth Lundbech
Egerupvej 11, 4100 Ringsted
tlf. 57 61 30 10
llu@km.dk eller gyrstinge.sogn@km.dk
Træffes bedst:
tirsdag og torsdag kl. 17.00-18.00
onsdag og fredag kl. 8.00-9.00
lørdag: efter aftale
mandag: fridag
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Graver: Kirsten Kristensen
tlf.: 22 43 64 62
Mandag: fridag
Diakon: Gitte Stolberg
Tyvelsesvej 98
4171 Glumsø
Tlf. 61 11 83 60
Træffes bedst tirsdag og onsdag
aften.
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GIF skriver
E-Sport i Gyrstinge IF??
„E-Sport styrker børn og unges evner
til at arbejde sammen og indgå
i holdfællesskaber!“

Infomøde onsdag d. 10. oktober
Kl. 19.00 til kl. 21.00
Bestyrelsen i Gyrstinge IF og Christian Cramer Nielsen E-Sportskonsulent hos
DGI Midt og Vestsjælland, byder velkommen til informationsmøde om E-Sport
for alle borgere, forældre som børn i Gyrstinge, Ørslevvester og omegn.
- E-Sport i foreningen skaber nye fællesskaber for nye målgrupper.
- E-Sport kan flytte børn og unge fra kælderværelset og hen i foreningen og
styrker deres sociale liv og relationer.
- E-Sport styrker børn og unges evner til at arbejde sammen og indgå i
holdfællesskaber.
- E-Sport styrker koncentrationen, samarbejdet og kommunikationen imellem
børnene.
- E-Sport kan dyrkes af alle medlemmer på tværs af alder, køn, baggrund osv.
Kom til en spændende informationsaften og få input på hvad det kræver for at
vi kan komme i gang med holdtræning og E-Sport-aktiviteter i Gyrstinge IF.
Det er gratis at deltage, og vi giver lidt kaffe og kage og en sodavand til børnene.

Tilmelding: SMS til 27582727 eller
E-mail til jan@gyrstingeif.dk
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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.
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 - fortsat
Byfesten som vi og Landsbyhuset var arrangør af er vel overstået, og alle
fremmødte havde en fantastisk dag. Der blev kørt sponsorater ind for næsten
8400 kr., og der skal lyde en kæmpe tak til alle sponsorere og deltagere, samt
en stor tak til vores byrådspolitikere Andreas Karlsen og Torben Lollike, som
gad at bruge et par timer herude i lokalsamfundet, både på cyklen, men også
bagefter hvor der lystigt blev snakket med os lokale, om hvad vi havde på
hjertet. Vi vil også gerne sige tak til Dan, vores egen lille hus kok, for lækker
mad, og vi glæder os til maden til oktoberfesten.
Igen i år blev der cyklet og spillet fodbold, og som noget nyt i år havde vi en
femkamp for børnene, samt en hoppeborg. Vi prøvende også at lave en lille
petanqueturnering for de voksne, dog uden større held. Selv skolen havde taget
sig tid til at stille med en bod, med flødebollekast og salg af gamle bøger.
Hvis vi skal se tilbage på opbakningen til byfesten kunne vi rigtig godt have
tænkt os at nogle flere ville bakke op og deltage, og vi synes det er lidt ærgerligt
at der ikke kom flere. Hvis vi forsat skal have et foreningsliv og være en del af
samfundet og tilbudene i Gyrstinge og Ørslevvester, vil det være dejligt med
endnu mere opbakning og deltagelse. I bedes alle huske at vi gør dette frivilligt
for at glæde og skabe sammenhold i vores lille lokalsamfund. Hvis i har idéer til
hvordan, vi kan gøre det bedre eller idéer til aktiviteter, hører vi meget gerne fra
jer.
Indendørssæsonen er nu startet op, og vi har fået gang i floorball, badminton og
gymnastikken. Vi har fået 2 nye instruktører til gymnastikken, og vi vil gerne
sige tak til Hanne og Sara, for at de vil give deres hjælp, så en masse glade børn
kan komme ud at røre sig.
Træningstiderne ser ud som følger:
Mandage: Kl. 17.00-18.00 Fodbold for 3. til 5. klasse ved Martin
Houmand
Kl. 20.00-22.00 Oldboysfodbold
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GIF skriver - fortsat
Tirsdage: Kl. 16.00-17.00 Spillopperne
Kl. 16.30-17.30 Krudtuglerne
Kl. 17.00-18.30 De seje springere
Fra kl. 19.00 Badminton baneudlejning
Onsdage: Kl. 10.00-11.00 Motions gymnastik (Festsalen)
Kl. 16.30-18.00 Ungdoms badminton fra 4. kl.
Kl. 19.00-20.00 Familiebadminton
Kl. 20.00-22.00 Seniorbadminton
Torsdage: Kl. 18.00-19.00 Floorball Mix 30+
Kl. 19.00-20.30 Motionsfodbold Kvinder 30+ (Starter torsdag
d. 25. oktober)
Lørdage: Kl. 09.30-10.30 Hobbitterne (Far, mor og barn gymnastik)
Vi vil også gerne slå et slag for vores Oktoberfest, læs mere inde på
gyrstingeif.dk eller på vores facebookgruppe. Vi tilbyder fra d. 2. oktober at
man kan købe adgangsbilletter til oktoberfesten fra kl. 20:30 uden madbuffet
til kr. 200,-, hvis man kun ønsker at opleve den fede oktober stemning med
god musik, sammen med venner og bekendte. Billetterne er kun til salg på
billetto.dk og Hjerterum fra tirsdag d. 2. oktober til fredag d. 5. oktober kl.
16.00.
På vegne af bestyrelsen i GIF
Jan Christoffersen
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„Kilden til fitness“ skriver
Så er holdsæsonen startet i Kilden til fitness, og der er indtil videre træning på
følgende dage:
Mandag 19-20: Cirkeltræning i hallen
Onsdag 18-19: Diverse ude eller inde (se vores facebook-side, eller kig
nederst på siden.)
Torsdag 17-18: Teenfitness (10-14 år) i hallen
Lørdag 8.30-9.30: Indoor cycling
Det er gratis at deltage for alle medlemmer – gæster koster 30 kr. pr. gang.
Træningen er for alle, unge og ældre, og bliver tilpasset gruppen af fremmødte,
så alle får en god træningsoplevelse. For ud over fysisk træning, handler velvære
også om socialt samvær, som er mindst ligeså vigtig for at få, og bevare, et godt
helbred. Og det bliver lettere at komme af sted til træning, når der er andre …
Så kig forbi et hold, og se om det ikke er noget for dig – der er altid plads til
flere!!
Vel mødt, Kilden til fitness
*****
Programmet er forskelligt fra gang til gang. (der tages forbehold for ændringer):
d. 26/9: Løbetur
d. 3/10: Intet planlagt endnu
d. 10/10: Familietræning
d. 17/10: Efterårsferie
d. 24/10: Yoga
d. 31/10: Indoor cycling
d. 7/11: Step
d. 14/11: Ikke planlagt endnu
d. 21/11: Mave/baller/lår
d. 28/11: Indoor cycling
d. 5/12: Familietræning/ Juleafslutning
Hold øje med vores Facebookside „kilden til fitness i Gyrstinge“ og se vores
hjemmeside www.kildentilfitness.dk for yderligere information og tilmelding.
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„Gyrstinge i bevægelse“ skriver
Alle mangler på aktivitets- og samlingsstedet er udbedret af leverandør
- Manglende stenmel er fyldt op på fitnessområdet
- Gummibakke på fitness området er erstattet med en ny p.g.a. dårlig
gummibelægning
- Alle små hvide dots er gravet længere ned og fæstet med fire jordspyd. Nu
vipper de ikke mere!
- 4 nye håndtag på fitnessredskab – der nu sidder fast!
- Højen på svævebanen er jævnet og hævet 10 cm på toppen hvor man står på.
- Selve svævebanen er strammet op.
Desuden har Gyrstinge i bevægelse
investeret i, at der er sat flere planker på
2 sider for at få mere læ samt et bord
mere i bålhytten. Tak til Tonni og Arne
for hjælp med opsætning.
Kildeskolens børnehave har været forbi
en regnvejrsdag til bålmad og hygge...
Event afholdt d. 5. september
20 friske lokale var mødt op til 1,5 times træning i Street Workout med de seje
fra TEAM VICI, og aftenen gik helt fantastisk! Der blev undervist i træning på
crossfit stativet og givet tips og tricks til, hvordan man kunne tilrette sin træning
efter højde og niveau. Der kom hurtigt sved på panden, og træningen kunne
også mærkes flere dage efter - skulle jeg lige hilse og sige fra flere deltagere!
Vi har tænkt os at gentage succesen igen til foråret, når vejret tillader det i
forbindelse med en aktivitetsdag, hvor
der kommer til at ske flere spændende
ting for alle - så I kan godt glæde jer!!.
Aftalen er allerede på plads med
TEAM VICI, de er vilde for at komme
til det aktive lokalsamfund i Gyrstinge
og Ørslevvester siger de!!
Bøgebladet oktober 2018

23

„Gyrstinge i bevægelse“ skriver
Crossfit stativet er tilrettet lidt efter TEAM VICI‘s anvisninger. Tak til Oliver
for hjælpen med det. Er der nogle der har kommentar til rettelserne, må I meget
gerne skrive til gyrstingeib@gmail.com.
Spor i landskabet
Vi er så små begyndt på naturruterne, men har besluttet at holde en pause med
projektet indtil vi har afsluttet alt arbejdet med aktivitets- og samlingsstedet. Vi
mangler forsat at lave et bord til pavillonen, at evaluere projektet og sende det
til sponsorer samt, at få lavet en vedligeholdelsesplan for området. Vi satser på
at nå det inden næste Bøgeblad. Sidder du derude og kunne tænke dig at
hjælpe os med naturruterne, er du meget velkommen til at skrive til
gyrstingeib@gmail.com eller ringe på 22 90 89 97 til Hanne og få mere info.
Mange efterårshilsner
Jeanette og Hanne
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Ny udstiller skriver
Jeg hedder Lisbeth Rothman
(f.1964) og er fuldtidsansat
revisorassistent hos rådgivningsvirksomheden VKST i Sorø.
Jeg er født og opvokset omkring
Sorø og byens smukke omgivelser,
men bor nu i Dianalund lidt nord for
Sorø og er gift med Kiehn og mor
til to drenge.
Jeg er selvlært og har malet i en
årrække – de senere år meget
intenst. At male er ren terapi og
afslapning for mig. Jeg kobler totalt
af, når jeg har en pensel i hånden og
det er et helt uundværligt frirum hvor jeg lader op og kreativiteten kan få frit løb.
Mine malerier er abstrakte og ekspressive med dybde og mange lag – ofte med
lidt knald på farverne.
Jeg tager fat i de idéer der opstår undervejs i processen og bliver ved og ved til
jeg pludselig står i det – helt magiske – øjeblik, hvor alle anstrengelserne har
båret frugt og både farver og komposition forenes til en harmonisk
helhed. Helhedsindtrykket af det færdige maleri skal være lidt ’råt’.
Min inspiration henter jeg fra alt i min dagligdag, – men det er ofte en
farvesammensætning der sætter mig i gang. Musik er også meget inspirerende
for mig og helt uundværlig i baggrunden, når jeg maler.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om mine malerier eller vil du gerne købe
mine malerier kan du kontakte mig enten på mail:
lisbethrothman@outlook.dk eller mobil 6178 4293.
Fra medio oktober kan billederne ses i Landsbyhusets festsal.
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SeniORkester skriver
Ved Tirsdagsklubbens julefest i Landsbyhuset den 4. december kommer
SeniORkester DIANA på 15 medlemmer og underholder.
Vi er nogle efterlønnere og pensionister, der har dannet en sammenspilsgruppe
- sammensat efter tilfældighedernes princip: „hvem har lyst at være med? - kom
med dit instrument, så ser vi, hvad der kommer ud af det“. Med den aktuelle
besætning ligner vi ret godt et promenade-orkester: klaver - bas - guitar - violiner
- bratch - harmonika - fløjte - klarinet - saxofon. Vores repertoire er salonmusik
(f.eks. dansemusik fra dengang, vi var unge, underholdningsmusik som operette, revy- og filmmusik og i december: julemusik). Vi kommer med et varieret
program med noget fra mange af disse genrer.
Gruppen blev startet for 25 år siden af folk fra DIANALUND, og medlemmerne
kommer fra det midt- og vestsjællandske område.
Max Brøndtoft
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Ringsted private skovbørnehave skriver
I skovbørnehaven er vi lige nu godt i gang efter sommerferien, og hvor er der
dog sket meget i „vores“ skønne St. Bøgeskov. Skovmaskinerne har arbejdet
på livet løs, og vi har fulgt nøje med i alle de forandringer, det skaber i skoven.
Vi har talt med skovarbejdere og hørt om, hvor lang tid træet er undervejs, før
det lander på destinationen, som en af gangene fx var i Korea. Vi lærte, at træet
skulle være undervejs i 2 måneder på skib. Det er nogle interessante snakke
om tid, distancer og verden generelt, som en tur i skoven åbner op for.
Vi undersøger skovbunden for både planter og dyr. Vi passer på dyrene og har
bl.a. bygget insekthoteller til dem af meloner. Det er så spændende at følge, om
der flytter nogle dyr ind fra dag til dag - og vi har været heldige at få besøg af
både snegle, myrer og edderkopper.
Det er altid spændende at komme tæt
på dyrene og nærstudere dem.
Efter en tør og varm sommer nyder vi,
at vi nu igen kan lave bål i vores skønne
Hanemose, og her i det begyndende
efterår gør vi brug årstidens frugt og
grønt. Vi laver mad af dejlige æbler, vi
får fra forældre og ikke mindst alt det
vi nu kan høste i vores køkkenhave hjemme i børnehaven.
Vi nyder at bevæge os rundt i skoven og nogle gange kommer vi endnu længere
omkring, når børnene tager deres cykler med, og vi stuevis tager på cykeltur.
Fredag d. 31. august holdt vi den årlige bedsteforældredag, hvor vi som altid
oplevede stor opbakning. Børnene fik vist deres bedsteforældre flere af deres
yndlingslegesteder i skoven, spist kage og hygget sig. Ingen tvivl om at både
børn og voksne nød dagen.
Efter sommerferien er der sket nogle ændringer i Skovbørnehaven. Børnene er
blevet blandet på ny og det betyder, at vi nu har to aldersintegrerede stuer. På
den måde vil både store og små kunne lære en masse af hinanden og få et større
fællesskab børnene imellem uanset alder. Vi glæder os til alt det gode, som den
nye opdeling åbner op for, og vi glæder os til at følge efterårets indtræden i
skoven og alle de ændringer, det fører med sig.
Bøgebladet oktober 2018
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Dagmarbryggeriet
øl med historie ... og 5 familier
Lej et fadølsanlæg
til din næste fest
Nørregade 20, Baghuset,
Ringsted
Åbent hver lørdag kl. 11-14
Tlf: 4117 5566
Dagmarbryggeriet.dk

Nyrup Installation A/S
v/Aut. el-installatør Peter Nielsen
Intelligente instal., telefonanlæg,
hvidevarer, ventilation
El-installationer og service
tlf. 5780 3094
Bygaden 10 – Nyrup
pn@nyrup-installation.dk
www.nyrup-installation.dk
Bil 2048 2694 Fax 5780 3055

New Hair
v/ Mette Andersen
Blødebjergvej 11 - Gyrstinge
tlf. 5767 2322
(onsdag lukket)

Hjerterum
Privat dagpleje
v/ Lene Christoffersen
St. Bøgeskovvej 3,4100 Ringsted
tlf. 2899 2729
e-mail: info@hjerterum.eu
www.hjerterum.eu

Gyrstinge VVS A/S
Bakkegårdsvej 63
4100 Ringsted
Tlf.:5784 5323

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

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

Den Frie Dagpleje
v/ Carina Langkjær Larsen
- Et privat alternativ til det
kommunale dagtilbud.
Gårdstofte 54
4100 Ringsted
2063 5803
www.denfriedagpleje.dk
E-mail: denfriedagpleje@gmail.com

Krogagergård

Produktion og salg af økologisk
okse- og svinekød, grøntsager
og meget andet.
Ørnekildevej 22 - Ørslevvester
4173 Fjenneslev
tlf. 5780 9457 – 4054 0457
www.krogagergard.dk

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

Tømrer Thomsen
Fjenneslev

Peberdalsgaard BISON

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

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

Alt i tømrer- og
snedkerarbejde
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Landsbyhuset
Vandrerhjem, fitness, festsal, sportshal,
mødelokale
Gyrstinge Bygade 36
4100 Ringsted
se kontaktoplysninger på
www.landsbyhuset-gyrstinge.dk
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Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvester
formand Jess Friis,
Gyrstinge Bygade 5-7
24 63 59 35, lokalraadet@gyrstinge.dk

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

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

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

Kildeskolen, www.kilde-skolen.dk
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

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

Ringsted Kommunale Dagpleje
ringsteddagpleje.dagtilbud.ringsted.dk
leder Lone Dissing, 5762 8121
Ringsted Private Skovbørnehave
leder Hanne P. Weber,
Store Bøgeskovvej 30 B, Ringsted
3810 5040, hpw@ringstedskovborn.dk
Landsbyhuset, landsbyhuset-gyrstinge.dk
formand Jens Andersen,
Ringsted
2966 7602, jahu1@privat.dk

Idrætsforeningen
www.gyrstingeif.dk
formand Lars Overholdt,
Høtoften 12, Ringsted
6063 4191, lars@gyrstingeif.dk
Byg og Bo
formand Søren Langkjær-Larsen,
Gårdstofte 54, Ringsted
2082 3003, sl@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
Bøgebladet oktober 2018
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September
30.

Kalender
Høstgudstjeneste Gyrstinge kirke, kl. 10.30

Oktober

10.
11.
15.-19.
16.
23.
26.
30.

Bøgeblad udkommer
Tirs.klub: Kortspil
Høm Brugs-bussen kører, hver onsdag
Oktoberfest, arr. GIF, Landsbyhuset
Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
Tirs.klub: Foredrag, Lone Hovmand, „Tilbageblik på oplevelser i mit liv“
„Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 15.00, hver tirsdag.
Esport infomøde, arr. GIF, Landsbyhuset, kl. 19.00
Strikkecafé, præstegården, kl. 14.00, hver anden torsdag
Efterårsferie, Kildeskolen
Tirs.klub: Kortspil
Tirs.klub: Foredrag, Mette Abrahamsen, „ Demensens mange ansigter“
Halloween-fest, arr. Kildeskolens SFO, Landsbyhuset
Tirs.klub: Kortspil

November
01.
06.
08.
13.
20.
27.
30.

Foredrag m. Thomas Skov, Landsbyhuset, kl. 19.00
Tirs.klub.: Foredrag, Jan Lyngdorf, Den glade eventyrer, “Borneo„
Benny Andersen-aften, Gyrstinge præstegård
Tirs.klub.: Kortspil
Tirs.klub.: Bankospil
Tirs.klub.: Kortspil
Bedsteforældredag, Kildeskolen

02.
03.
06.
07.
09.

December
Bøgeblad udkommer
Familiegudstjeneste og juletræstænding
Tirs.klub.: Julefest i Landsbyhuset
Luciaoptog v/4. klasse, Kildeskolen

02.
04.
13.

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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