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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: 450. Se tidligere numre på www.gyrstinge.dk
Ved manglende levering - kontakt redaktionen (red.).

Næste blad udkommer primo feb. - deadline 26. jan
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Lokalrådet skriver
December står i julens tegn, og traditionen tro findes der en masse arrangementer,
som I kan læse om på de kommende sider. Det Lokalrådet også bruger tiden
på i december og januar er, at snakke med kommunen om trafikforholdene i og
omkring Gyrstinge og Ørslevvester. Grunden til dette er, at alle de midler
Ringsted Kommune havde afsat fra trafiksikkerhedspuljemidlerne for 2018,
skulle flyttes til projektet „Helhedsplan for Sct. Knudsgade, Dagmarsgade og
Pileborggade“. Dette betød at alle andre punkter på prioriteringslisten blev
udskudt til kommende budgetår altså 2019. Derfor har vi indledende møde
vedr. blandt andet cykelsti fra Holbækvej til Gyrstinge her sidst i november, og
allerede nu er der også i samarbejde med flere andre lokale indkaldt til møde
med Kommunen, for at se på trafikforholdende foran Kildeskolen, samt etablering
af busskure etc. Så må vi se hvor det hele bærer hen

Lidt mere trist synes jeg til gengæld dialogen har været på vores lokale facebook
side angående forholdende rundt om Gyrstinge Sø. De sociale medier er jo frie,
og det er umiddelbart omkostningsfrit at bagtale andre, og måske også nemmere
idet man ikke står ansigt til ansigt med hinanden. Jeg synes, det er ærgerligt,
hvis vi i vores skønne landsbysamfund, ikke lige kan banke på døren og høre
baggrunden for eventuelle tiltag. Hvis det er mig og mit frivillige arbejde nogen
bliver utilfredse med, vil jeg da håbe, der bliver banket på døren, så vi kan
drikke en kop kaffe og drøfte udfordringerne/uoverensstemmelserne – man er
også altid velkommen til at ringe.Og endnu engang vil jeg erindre om, at
lokalrådsmøderne er åbne, så det også ad denne vej er muligt at komme til
orde. Mødedatoer findes på hjemmesiden.

Lokalrådet håber at se mange af jer til de kommende arrangementer, herunder
juletræstændingen i skolegården 2. decermber, hvor træet igen i år er venligst
doneret af Stiftelsen Sorø Akademi. God jul og godt nytår til alle.

Jess Friis
Formand
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Lokalrådet skriver - fortsat

 Forsidefoto
Det har været et smukt efterår - her fra St. Bøgeskov.

Hamburgerryg, grønlangkål og brune kartofler

Torsdag den 20. december kl. 18.00 i Landsbyhuset

Lokalråd og Menighedsråd inviterer til julearrangement for hele familien med
god mad, kaffe og kage og en julesang eller to.

Øl, vand og vin kan købes.

Pris for hele arrangementet 50 kr. for voksne og børn halv pris.

Tilmelding senest lørdag 15.dec. til Bodil 5784 5380 eller bka@pc.dk. Eller
Leif Heinrich Larsen 2218 8505 eller leifheinrichlarsen@gmail.com.

Vi glæder os til at se jer!

Hilsen Lokalråd og Menighedsråd
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Julehygge
Søndag den 2. december

kl . 15.00: Familiegudstjeneste i kirken
Efterfølgende juletræstænding på skolen og gløgg,
kakao og æbleskiver i præstegården.

Deltagelse er gratis

Arrangør: Lokalrådet for Gyrstinge-Ørslevvester og Gyrstinge
Menighedsråd
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 Lokalrådet skriver

Danmark Redder Liv. I lokalt fællesskab kan vi redde liv.

Hurtig hjælp er dobbelt hjælp siger man ofte, men det kan ved f.eks. hjertestop
være langt mere, nemlig forskellen på liv og død. En Lokal førstehjælper kan
ofte være de afgørende minutter før fremme end ambulancen.

Forhåbentlig er der mindst 12 frivillige her i området, der vil tilmelde sig et
sådant lille korps og udgøre en klynge under Danmark Redder Liv. Er vi min.
12 personer tilbyder Dansk Folkehjælp gratis førstehjælpskursus, samt
organisering, så der ved behov tilgår de nærmeste direkte besked om, hvor der
er behov for hjælp.

For yderligere information og tilmelding kontakt: Bjarne Krog, tlf. 4054 0457,
mail: bjarne@krogagergard.dk , der på Lokalrådets vegne vil kordinere opstart
af førstehjælper klynge. Tilkendegiv interesse senest 7. jan. 2019.

Lokalrådet
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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.
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 Kildeskolen skriver

Så har vi igen december. På Kildeskolen er vi
klar til en hyggelig måned med gode juletraditioner.
Indskolingen har været i skoven og hente det
store træ til skolegården.
Igen i år er det sket i samarbejde med Bjarne og
Kirsten fra Krogagergård og Lokalrådet, som har
fået træet sponsoreret af Stiftelsen Sorø Akademi.
Når I kører forbi skolen, håber vi at træet og de
tændte julehjerter i vinduerne vil være med til at
bibringe en god julestemning.

I år indledte vi december måned med besøg af
børnenes bedsteforældre. I fællesskab fik vi julepyntet skolen og lavet forskel-
lige juleaktiviteter. „Bedste-Dagen“ startede i kirken, hvor vi sammen så 3.
klasse opføre krybbespil. En dejlig og højtidelig tradition.

Den 13. december går 4. klasse Lucia. Vi byder alle velkommen til at følge
optoget, som begynder kl. 9.15. Vi har sat kaffen frem til eventuelle gæster,
som har lyst til at blive til en snak og hyggeligt samvær efter Luciaoptoget.
Kaffen vil stå i personalerummet på 1. sal.

ÅBENT HUS MANDAG DEN 7. JANUAR 2019 kl. 17.00-18.00
Vi inviterer forældre til børn, der skal starte skole næste år til at besøge skolen.
Vi mødes i skolens bibliotek til orientering, snak og rundvisning.
Vi glæder os til at fortælle kommende forældre om vores dejlige skole, hvor vi
bl.a. har kortere skoleuge, og hvor vi som regel er to voksne i timerne. Vi vil
også fortælle om, hvordan vi skaber gode muligheder for faglig læring og
fordybelse, bl.a. har vi læsebånd og fordybelsesfag allerede fra 0. klasse.
Overgangen fra børnehave til skole kaldes Spireforløb. I Spireforløbet har vi
fokus på, at leg og aktiviteter leder frem til skolestart. Vi hjælper børnene fagligt
og socialt på vej til at blive skolebørn.
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 Kildeskolen skriver - fortsat
Inden Spirestart den 29. april 2019 tilbyder vi børnene at besøge skolen flere
gange sammen med mor og far. Her får Spirerne mulighed for at lære skolen at
kende, og de møder også vores kælne høns og kaniner. Ved Åbent Hus
arrangementet får I mulighed for at få besvaret eventuelle spørgsmål om
Kildeskolen.

Hele personalegruppen har været på kursus en fredag-lørdag i november.
Skolen havde stor opbakning i forældregruppen, da rigtig mange børn holdt fri
kl. 12.00 fredag den 16.11.
Det betød at personalet i børnehave, skole og SFO kunne tage på kursus
samtidig. Temaet var profesionelle læringsfællesskaber.
Vi havde et par travle og lærerige dage præget at et stort engagement og vi
glæder os til at fortsætte udviklingen nu og fremover.
 
SFO og børnehave
Også i børnehave og SFO er det tid til julehygge og julehemmeligheder.
Både SFO og børnehave har julefrokoster, ligesom børnehaven traditionen tro
mødes i kirken sammen med dagplejen til julegudstjeneste.
Derudover har vi julekor i SFO’en og børnehaven skal se Cirkus Nissesjov i
Ringsted. Sidste torsdag inden juleferien, bydes der på forældrekaffe i både
børnehave og SFO, så alle kan nå at ønske hinanden en glædelig jul.
Med venlig hilsen og glædelig jul og godt nytår fra os alle på Kildeskolen

DATOER – ÅBEN SKOLE – KOM GERNE PÅ BESØG.
13. dec.: Stemningsfuldt Lucia-optog ved 4. klasse
7. jan.: ÅBENT HUS for forældre til kommende skolestartere i bh.klassen
                   kl. 17.00-18.00
17. jan.: Afslutning på science-temadage – elever fremviser resultater fra
                   ugens læring
28. mar.: Forårsmusical i Landsbyhuset kl.17.00
28. maj: Markedsdag i skolegården med boder, underholdning og madboder



10

 Tirsdagsklubben skriver

Aktiviteterne i Tirsdagsklubben går sin „vante gang“ med foredrag med gode,
oplysende og spændende emner af forskellig art. Kortspil, whist, er tilbuddet
hver anden tirsdag.  
Mødested er sædvanligvis i Gyrstinge Præstegård tirsdage kl.14-17.
 Arbejdsgruppen glæder sig over det store fremmøde til  arrangementerne, hvor
alle interesserede er velkomne. 

I januar måned indbydes den 15. til „Nytårskur„ med diverse hygge og den 29.
til Status og Banko. Februar er det tid til rejseforedrag, hvor første tur går til
Peru med Poul O. Nielsen, den 12., og den 26. „Høng til Nordkap på Valmet
604 traktor„, med Kurt Frederiksen.

Glædelig jul, godt nytår og på gensyn, Arbejdsgruppen

Valmet 604
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Familiegudstjeneste

Familiegudstjeneste i Gyrstinge kirke 2. december kl. 15.00
Kom til familiegudstjeneste i Gyrstinge kirke 2. december kl. 15.00. Efter en
kort og festlig gudstjeneste går vi over i skolegården, hvor vi tænder og danser
omkring juletræet, som skolebørn har hentet i skoven. Bagefter går vi over i
Gyrstinge Præstegård til julehygge med kakao/gløgg og æbleskriver. Lokalrådet
i Gyrstinge-Ørslevvester er også involveret i dette arrangement.

Gyrstinge kirke 
December - januar 2019 
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Minikonfirmandundervisning

I Gyrstinge i skolernes vinterferie  13. + 14. februar
Onsdag 13. februar kl. 9-15 i Gyrstinge Præstegård

Torsdag d. 14. februar kl. 9-14 i Gyrstinge Præstegård

Pris: gratis
Bespisning: morgenmad, frokost og mellemmåltider Ja,
Aldersgruppe: 9.-11 år (3.+4. klasse)
Sidste frist for tilmelding: torsdag d. 7. februar
Tilmelding til: sognepræst Lisbeth Lundbech, LLU@KM.DK eller tlf. 5761
3010 (læg evt. besked på telefonsvarer. Husk at lægge navn og
telefonnummer)

Minikonfirmandlæreren, Gitte Stolberg og sognepræst Lisbeth Lundbech glæder
sig til at være sammen med dit barn disse 2 dage til et spændende og
hæsblæsende forløb, som på ingen måde ligner skolens undervisning. Vi skal
have løb i kirken med billedlotteri, op i kirketårnet, bygge med mælkekartoner,
ligge på gulvet i kirken og meditere, have burger og sodavand den sidse dag og
meget mere. Kom og tag også dine venner med.

Søndag d. 23. december i Bringstrup Kirke kl. 10.30

Der er så mange dejlige julesalmer! Mange flere end vi ofte når at synge. For at
råde lidt bod på dette, vil gudstjenesten i Bringstrup søndag d. 23. december
forme sig som en slags „ønskekoncert“, hvor vi synger den eller de salmer, som
du holder særligt af. Kom og vær med til at synge julehøjtiden ind! Vi glæder os
til at se dig.

Lisbeth Lundbech

Hvorfor synger vi aldrig?
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Julekoncert i Gyrstinge

Julekoncert Gyrstinge Kirke
Tirsdag den 18.december kl. 19.30

Medvirkende: Ars Nova koret Slagelse

Koret Ars Nova vil i år synge Julen ind i Gyrstinge Kirke. Koret blev stiftet i
1974.  I dag er der ca. 40 sangere, koret er et blandet kor.
Koret har igennem tiden virket under forskellige dirigenter. I dag bliver koret
dirigeret af organist Solveig Bjergkvist, som har dirigeret koret siden 2005.
Solveig Bjergkvist er organist og korleder ved Pedersborg Kirke i Sorø.
Koret synger et traditionelt program til advent og jul med både gammel og ny
musik. Juleprogrammet består af danske sange og salmer og Engelske Christmas
Carols. Der bliver også plads til et par fællessalmer.
Der er gratis adgang til koncerten, som er arrangeret af Gyrstinge Menighedsråd.

Efter koncerten er Menighedsrådet vært ved kirkekaffe.
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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-Sigersted-
Gyrstinge 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.

Vi har ledige pladser!
- tilmelding til Bodil Krag-Andersen, tlf. 57 84 53 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

Med venlig hilsen
Bringstrup Sigersted og Gyrstinge Menighedsråd
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Uddrag af prædiken til julesøndag 2017

Tekst: Mattæusevangeliet kap. 2 vers 13 – 23

Modstand og hengivelse
Vi hører i dag om 2 reaktioner på Guds fødsel i verden.
Vi hører om vismændene: de bøjede sig, de tilbad og fremdrog deres kostbare
gaver. Vi møder her den åbne hånds teologi og budskabet om lydhørhed, åbenhed
og ydmyghed.
Omvendt hører vi også om Herodes, kong Herodes. Han lukkede sig, lukkede
sig om sit magtbegær og knyttede sine hænder i sin angst for at miste magt og
sig selv. Han lukkede sig om sig selv, da han var angst for at erkende sig selv
som et almindeligt menneske i Gud Faders den almægtiges kærlige hænder. Ja,
han var så angst, at han beordrede en massakre for at få ram på den nyfødte
kongesøn.
Dietrich Bonhoeffer, en kendt og respekteret tysk teolog, som under 2.
verdenskrig blev henrettet i koncentrationslejr, beskriver i en dyb og vis bog
(„Modstand og Hengivelse“), skrevet under koncentrationslejropholdet, de 2
reaktioner på evangeliet – for der er simpelthen kun 2 reaktioner på det glade
budskab, evangeliet: Ja eller Nej. Modstand eller hengivelse. Sådan har det
været til alle tider og vismændene symboliserer hengivelse, medens Herodes
symboliserer modstand.
Vi kender godt Herodes. Fortællingen lyder godt nok lidt eventyragtg, men
Herodes kender vi nu godt alligevel – i utallige varianter, for vi kender til det, vi
kunne kalde magtmennesker, som er skræmmende angst for at miste deres
magt – så angste, at de er villige til at gå til yderligheder.
Herodes er et magtmenneske ud over alle grænser. Han byggede – og dette er
rent historisk – den ene fæstning efter den anden. Alle var de uindtagelige og
med tykke mure – og inde bag disse tykke mure lukkede han sig om sig selv.
Han var – og dette er også rent historisk - paranoid og uhyre bange for attentater
og anslag mod sig selv. Han var derfor også altid godt bevogtet. Han var således
ensom, men magtfuld og turde ikke åbne sig og bøje sig for dem, der var større
end ham selv.
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Prædiken fortsat

De uskyldige børn
Magt føder således også afmagt og det er også tilfældet her, hvor vi hører om
folkedrabet på småbørnene i Bethlehem og omegn blot for at ramme dette ene
barn, som truede hans magt. Der er således slet ikke tale om etiske begreber
som  retfærdighed og sandhed, men ene og alene om  forråelse og kynisme.
Lige netop dette folkedrab på børnene er ikke historisk bevidnet, men vi kender
til så mange andre overgreb på børn og svage. Vi kender til: børneslaveri,
henrettelse af gadebørn i Latinamerika, børn som sexslaver, børnesoldater, incest,
pædofili o.s.v.
Og alt dette kalder på vores skyld. Vi er måske ikke selv direkte skyld i dette,
men indirekte, for måske glemmer vi ofte at lytte til disse mange skrig fra uskyldige.
Ja, måske underrstøtter vi i virkeligheden børneslaveri i vores discountiver o.s.v.
Vi skal derfor tage budskabet alvorligt  og lytte til mødrenes skrig, profeteret
ved profeten Jeremias:
„I Rama høres råb (jfr. udtrykkket ramaskrig)
Gråd og megen klage;
Rakel græder over sine børn,
Hun vil ikke lade sig trøste,
For de er ikke mere“

For også i dag ofres uskyldige, fordi vi ikke – som vismændene – vil bøje os for
verdens frelser, men hellere vil lukke os om os selv og vores modstand mod
Livets Herre.

Evangeliet til julesøndag er derfor et kald til afgørelse, for hvad skal vi svare alle
disse tavse barneøjne.

Amen
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Nytårskur 1. januar i Bringstrup kirke kl. 15.00
Det er utroligt, så hurtigt tiden går og det er snart atter tid, at tage hul på et nyt
år.
Det er derfor også ved at være tid til nytårskur. Denne gang i Bringstrup kirke,
og naturligvis 1.januar . Det bliver kl. 15.00.  Nytårskuren går, som du sikkert
ved, på skift mellem pastoratets 3 kirker.
Efter en kort gudstjeneste, inviterer Bringstrup-Sigersted Menighedsråd på et
glas boblevand og et stykke kransekage. En god måde at starte det nye
kalenderår på. Tag også gerne din nabo med og lad os i fællesskab styrke
lokalsamfundet også på denne måde.
Vores organist og sanger vil bidrage med musikalske indslag efter gudstjenesten.

Lisbeth Lundbech

Nytårskur

Provstikursus for præster

21.-25. januar vil samtlige præster i Ringsted-Sorøprovsti være på tjenstligt
kursus over temaet „Identitet og Relevans“ et sted i Nordtyskland. Embederne
i provstiet passes i denne periode af præster fra andre provstier.

Lisbeth Lundbech
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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

December 2018
02.- 1.s. i advent: Sigersted 10.30 – Gyrstinge 15 (familiegudstjeneste)
09.- 2.s. i advent: Bringstrup 9 (Conni Gosmer Schmidt)
16.- 3.s. i advent: Vetterslev 9 – Gyrstinge 10.30 (9 læsninger)
23.- 4.s. i advent: Haraldsted 9 – Bringstrup 10.30 (hvorfor synger vi aldrig)
24.- Juleaften: Sigersted 14 – Bringstrup 15.15 – Gyrstinge 16.30
25.- Juledag: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30
26.- 2. Juledag: Bringstrup 10.30
30.-Julesøndag: Vetterslev 9 – Sigersted 10.30

Januar 2019
01.- Nytårsdag: Bringstrup 15 (Nytårskur)
06.- Helligtrekongers søndag: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30
13.- 1.s.e.h.3 k.: Haraldsted 9 – Bringstrup 10.30
20.- 2.s.e.h.3 k.: Sigersted 9 (Jens Wollmer)
27.- 3.s.e.h.3 k.: Gyrstinge 9 (Conni Gosmer Schmidt)

Februar
03.-4.s.e.h.3.k.: Bringstrup 9 (Conni Gosmer Schmidt)

Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er angivet
OBS! Der tages forbehold for ændringer
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  Landsbyhuset skriver

Sidder du også søndag formiddag og tænker, at det kunne være hyggeligt, hvis
der kom en invitation til eftermiddagskaffe? Nu er den her.

Søndag den 27. januar kl. 14.00

har du muligheden for at møde nye og gamle naboer og bekendte i Landsbyhuset,
hvor der vil blive serveret kaffe eller te med kage for den fyrstelige pris af 20 kr.
pr. deltager. Alle er velkomne, og der er ingen tilmelding. Nogle af de unge fra
teenfitness vil stå for lidt leg og bevægelse for børnene. Meningen er, at dette
skal være et fast arrangement den sidste søndag i måneden, foreløbig 4 gange,
så reserver allerede nu den 24. februar, 31. marts og 28 april.

Landsbyhusets aktivitetsudvalg
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 Landsbyhuset skriver - fortsat

Har du den vigtigste nyhed?

Det kunne være, at du har ideerne til oprettelse af nye hold eller aktiviteter. Der
sker meget i Landsbyhuset, men der er stadig til mere. Og måske savner du en
aktivitet, som du brænder for. Eller det kan være, at vi har et hold, der ikke er
for din aldersgruppe. Vi mangler måske nogle rekvisitter, men dem kan det
være, vi har penge til at købe. Henvend dig til en af bestyrelserne med dine
forslag, så kan vi snakke om det. Du finder navne og telefonnumre bag i
Bøgebladet eller på Gyrstinge.dk.

Vi er løbende i kontakt med kommunen om den nye fodboldbane, og vi regner
med, at alle berørte foreninger bliver indkaldt til et indledende møde, enten i
december eller januar.

Tagsagen ligger stille. Vores konsulentfirma havde den plan, at vejret skulle
hjælpe os til at blive klogere på problemerne, men vejret har ikke artet sig, som
det plejer. Heldigvis er der ingen risiko ved, at taget „passer sig selv“, men vi får
altså heller ikke fundet nogen varig løsning på sagen.

God vintersæson. Venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Jens Andersen
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 Gyrstinge vandværk skriver
Status - Kalkknuser på Gyrstinge Vandværk.
Vi har lige efter jul sidste år fået installeret en AMTech Aqua Miljø Kalkknuser
på vores vandværk. Den har nu kørt i knap et år og bortset fra nogle få brugere
der for en måneds tid siden henvendte sig, har vi ikke hørt så mange
tilbagemeldinger siden brugerundersøgelsen i vinters. De forbrugere der
henvendte sig i efteråret oplevede at der igen var mere kalk i vandet og at det
igen satte sig fast. Vi fik derfor leveranøderen ud for at tjekke systemerne og
kalkspalteren er justeret og der er skruet op for effekten.

Vi ønsker derfor at lave en ny brugerundersøgelse for at få flere tilbagemeldinger
at arbejde med. Ligesom sidste gang udloves der 2 flasker rødvin til lodtrækning
mellem forbrugerne der besvarer spørgeskemaet enten her fra Bøgebladet eller
fra Vandværkets hjemmeside.

Et par gode råd fra producenten:
- Du skal bruge færre kaffebønner.
- Du skal lade så meget vand stå i vandkedlen, at spiralen er dækket.
- Du vil opleve, at når du har pudset vinduer i bund med det behandlede vand,
sætter der sig ikke noget på glasset.
- Hvis du har afsyret det lille gitter, der sidder på vandhanen (palatoren), skal
den udskiftes, hvorefter den ikke kalker til.

Det er muligt at besvare spørgeskema om effekterne ved at besvare spørgeskema
her i Bøgebladet eller på Vandværkets facebook side https://
www.facebook.com/gyrstingevandvaerk/. Vi håber I vil bruge et øjeblik på at
besvare spørgeskemaet så vi kan se om I oplever/bemærker, at vi har fået
„blødt“ vand.

Læs mere her: http://www.kalkknuser.dk

Se spørgeskema næste side
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AMTech Aqua Miljø Kalkknuser test.
Gyrstinge Vandværk ønsker at teste om I som forbrugere oplever færre
kalkgener og nogle af de forbedringer som producenten har beskrevet. Får du
leveret vand fra Gyrstinge Vandværk kan du ved at besvare alle spørgsmål og
indtaste navn og adresse deltage i lodtrækningen om 2 flasker rødvin.
Udfyld spørgeskemaet på denne side, klip den ud og aflever siden i postkassen
på Vandværket, Bondebjergvej 10
1. Indtast navn, adresse og e-mail
Navn: _________________________________
Adresse: _______________________________
E-mail:_________________________________

2. Vandet fra vandhanen er blødere end normalt (sæt kryds)
Ja __ Nej __

3. Reduceret brug af Vaskepulver
Ja __ Nej __

4. Kaffemaskine og/eller vandkedel kalker ikke så ofte til som før
Ja __ Nej __

5. Det lille gitter, der sidder på vandhanen (palatoren) kalker ikke ofte til
Ja __ Nej __

6. Jeg bruger mindre shampoo
Ja __ Nej __

7. Mit hår er blevet blødere og nemmere at rede ud
Ja __ Nej __

8. Jeg bruger mindre håndsæbe
Ja __ Nej __

9. Mit udslæt/eksem er forsvundet/reduceret
Ja __ Nej __
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 „Gyrstinge i bevægelse“ skriver

Sjov søndag d. 3. februar kl. 13-16

HURRA - Gerlev legepark kommer

Nu kan du være med til en sjov fælles oplevelse i Gyrstinge Landsbyhus, hvor
vi lover, at lattermusklerne vil blive aktiveret og hyggen sprede sig i løbet af
dagen.

To legeinstruktører fra Gerlev legepark kommer med en spillestand, der er
proppet med rekvisitter til en lang række forskellige fælleslege.

Spillestanden består af en række gamle spil fra hele Europa. Og de kan danne
ramme for en lille turnering, hvor deltagerne kan konkurrere indbyrdes, evt. i
mindre hold. 

Udover spillene sætter instruktørerne gang i en række sjove fælleslege, der helt
sikkert bringer smilet frem og giver lidt sved på panden. Der er taget hensyn
til, at alle har mulighed for at deltage uanset alder og fysisk formåen. Instruktøren
forklarer spillene og styrer turneringerne så alle kender reglerne og kan være
med.

Det er Gratis at deltage, og der er ingen tilmelding, så du skal bare møde
op med dit gode humør og ta‘ meget gerne familie, venner og kolleger med –
Dørene åbner kl. 12.30 og lukker kl. 16. Der er gratis kaffe og saftevand til
alle.

Håber vi ses – og at du allerede har sat kryds i kalenderen.

Med venlig hilsen De Store Legebørn fra Gyrstinge i bevægelse

Har du brug for mere info om arrangementet kontakt Hanne på 22 90 89 97
Kultur- Fritidsudvalget i Ringsted kommune har bevilget tilskud til arrangementet.
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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,
Høtoften
2966 7602, 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
December

Bøgeblad udkommer
01.-02. „Søstrenes Julestue“, Ruhedal, kl. 10-17
02. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag

Familiegudstjeneste og juletræstænding
04. Høm Brugs-bussen kører, kl. 9.00, hver tirsdag

Tirs.klub.: Julefest i Landsbyhuset
„Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 15.00, hver tirsdag. 

06. Strikkecafé, præstegården, kl. 14.00, hver anden torsdag
08.-09. „Søstrenes Julestue“, Ruhedal, kl. 10-17

Salg af bisonkød, Peberdalsgård, kl. 10-16
11. Tirs.klub.: Kortspil
13. Luciaoptog v/4. klasse, Kildeskolen, kl. 9.15
15.-16. „Søstrenes Julestue“, Ruhedal, kl. 10-17
18. Julekoncert, Gyrstinge Kirke, kl. 19.30
20. Hamburgerryg og grønlangkål, Landsbyhuset, kl. 18.00
22.-23. „Søstrenes Julestue“, Ruhedal, kl. 10-17

Januar
07. Åbent hus for skolestartere, Kildeskolen, kl. 17.00-18.00
08. Tirs.klub.: Kortspil

Lokalrådsmøde, Præstegården, kl. 19.30
15. Tirs.klub.: Nytårskur
22. Tirs.klub.: Kortspil
25. Whiskyaften, Landsbyhuset, kl. 19.30
27. Kaffebord, Landsbyhuset, kl. 14.00
29. Tirs.klub.: Status og banko

Februar
Bøgebladet udkommer

03. Store legedag, Landsbyhuset, kl. 13.00-16.00
05. Tirs.klub.: Kortspil
11.-15. Vinterferie, Kildeskolen

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.


