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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
Kasserer: Arne Aagesen, Harpeager 7, Fjen. 52 28 97 29

Mette Eck, Blødebjergvej 2 61 68 91 84
Bjarne Krog, Ørnekildevej 22, Fjen. 57 80 94 57
Térès Peyrelier, Gyrstingevej 103
Bodil Krag-Andersen, Gyrstinge Bygade 55 57 84 53 80
Nina Overholdt, Gyrstinge Præstemark 3
Jan Hansen, Gyrstinge Bygade 3
Line Ahrenkiel Kjær, Harpeager 5, Fjen.

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 medio aug. - deadline 10. aug.
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Lokalrådet skriver
De seneste par måneder har været hektiske i Lokalrådet i forhold til en masse
forskellige projekter. Noget af det vi har arbejdet med er som de fleste ved, at
få gjort noget ved det punkt fra vores Helhedsplan der vedrører bedre mobil og
data dækning til vores område. Det har TDC udarbejdet noget nabo
høringsmateriale på, som jeg ved flere har sendt høringssvar ind på, hvilket er
super godt. Derved får Ringsted Kommune alle aspekter med i sagen inden de
træffer deres endelige beslutning. Ved forespørgsel til forvaltningen ved jeg, at
forvaltningen nu har bedt TDC om, at kigge på om de kan ændre på første
oplæg – lige hvad der eventuelt skal ændres ved jeg ikke, da der ikke er søgt
aktindsigt.

Vi har også arbejdet med punktet fra Helhedsplanen der vedrører opslagstavle
i både Gyrstinge og Ørslevvester og i skrivende stund er der en ansøgning
liggende i Landsbyforum, som vi håber bliver godkendt inden 1. juni, så vi kan
få sat dem op i løbet af sommeren. Der har simpelthen manglet et sted at hænge
information op siden Købmanden lukkede.

En del af Helhedsplanen omhandler etablering af bedre trafikforhold ikke mindst
på de trafikfarlige skoleveje Gyrstingevej og Bakkegårdsvej. Vi bruger rigtigt
meget tid på denne opgave, og har det på fast som punkt på vores
lokalrådsmøder. Det er lykkedes (ikke mindst via Busgruppens store indsats),
at sikre os bedre busforbindelser for skolebørnene når de skal til Ringsted og i
skole, og ydermere så er der bestilt 3 busskure så man kan stå i tørvejr, mens
man venter. Det der derimod skaber en masse modstand er, at der ikke er afsat
nok penge til trafikforbedringer i Ringsted Kommune, hvilket gør at både
forvaltning og politikere trækker lidt i land i forhold til at få skabt nogle trafiksikre
forhold på blandt andet Gyrstingevej, ved eksempelvis at få etableret den
forventede cykelsti. Det her nu i 3 år stået i både referater og Trafikhandlingsplan
fra Ringsted Kommune, at Gyrstingevej skal gøres mere sikker, men forvaltningen
har foreslået politikerne at ændre dette, så Gyrstingevej kommer på lige fod
med alle mulige andre projekter, idet de vurdere at Gyrstingevej ikke er farlig,
fordi der ikke sker flere uheld………..noget værre vrøvl, hvis man spørger
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Landsbyhuset skriver

 Forsidefoto

Broen ved Møllegården på St. Bøgeskovvej, efter renovering.

undertegnede. Der sker jo færre uheld fordi vi næsten ikke cykler eller går på
vejen mere, og i det hele taget er meget agtpågivende og påpasselige. Vi har
som nogle sikkert har bemærket derfor støjet en del i Dagbladet for at gøre
opmærksomme på problematikken i, at alle midlerne bliver brugt på projekter
oppe i Ringsted by, istedet for der, hvor der virkeligt er farligt at færdes. Vi
giver på ingen måde op i Lokalrådet, og ved kommende Lokalrådsmøde skal
vi drøfte næste træk, idet både politikere og forvaltning har svært ved at svare
os til tiden på mails, og heller ikke har tid til at troppe op og se på vejen sammen
med os, trods en åben invitation…….så denne fortælling er IKKE slut.

Ud over disse lidt større projekter så har flere i Lokalråd, menighedsråd og
andre foreninger arbejdet med planlægning af Sankt Hans og endnu en
jazzkoncert i Præstegårdshaven. Datoen for Sank Hans kender I, jeg kan dog
oplyse at Jazzkoncerten i år vil finde sted den 9. august, så sæt kryds i kalenderen.

God sommer
Jess
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Sankt Hans fest
i præstegårdshaven i Gyrstinge

Program: 17.00 Hoppeborg for børn
17.30 Billetsalg
18.00 Maden er klar
19.00 Klovnen Njetski underholder
20.30 Bålet tændes
20.45 Båltale
21.15 Aftensang i kirken
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, Tirsdagsklubben og
Menighedsrådet
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 Lokalrådet skriver

Hjertestarter i Ørslevvester

Hurra - der er en hjertestarter på vej til Ørslevvester.
Tusind tak til de indsamlere, der tog udfordringen op, og gjorde det muligt at
dække 15 af Hjerteforeningens indsamlingsruter den 28/4, hvilket var kravet
for få en gratis hjertestarter til Ørslevvester.
Vi har fået bekræftelse fra Hjerteforeningen, at vi har opfyldt kravet, og lige p.t.
venter vi på at en elektriker fra TS gruppen skal komme og sætte hjertestarteren
op på Bakkegårdsvej 4.
Hjerteforeningen tilbyder et 30 min kursus i brug af hjertestarter, som du kan
læse mere om på dette link: https://hjerteforeningen.dk/givliv/
Hvis nogen ønsker dette kursus i brug af hjertestarter, kan I sende mig en mail
inden den 15/6: arneaagesen7@gmail.com - så skal jeg sørge for, at vi bliver
tilmeldt kursus hos Hjerteforeningen.

På vegne af Gyrstinge & Ørslevvester Lokalråd
Arne Aagesen

Siden sidste nr. af Bøgebladet har der været pause i Tirsdagsklubbens aktiviteter.
Dodekalitten, Skovridergården og Fuglsang Kunstmuseum er (som annonceret i
april-Bøgebladet) mål for sommerudflugten den 18. juni med busafgang fra
Gyrstinge kl. 8.30. Tilmelding snarest og senest 11.juni til Jonna, Inga eller Else.
  
Sct.Hansaften i Gyrstinge er Tirsdagsklubben klar med salg af kaffe og kager.
17.september er der Sensommerfest på Skovkroen og den 24.september er
der mini-udflugt til Tadre Mølle. Mere herom senere, men sæt allerede nu kryds
i kalenderen.
Arbejdsgruppen har „fået styr på“  program, med nye og spændende tilbud, til
den kommende sæson. Vi glæder os til at se såvel nuværende som nye deltagere
i Tirsdagsklubben. God sommer til alle!  

Arbejdsgruppen, Jonna, Karin, Else, Elna, Magda, Inga O. og Hilde

 Tirsdagsklubben skriver
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 Kildeskolen skriver
5.-6. har været på skolerejse til London fra den 6.-10. maj.
På knap 1½ år lykkedes det for elever, personale og forældre at opspare og
indtjene tilstrækkeligt mange penge til klassernes rejse til London.
Børn, et antal forældre og to lærere tog med store forventninger til London, for
at opleve en del af det de havde læst om i engelskfaget. Der er meget at opleve
i London og det bar et tæt pakket program for turen også præg af.
For nogle af eleverne var det første flyvetur og
for en stor del første gang de skulle besøge
England.
Det blev en fantastisk tur smækfyldt med
oplevelser og ture til seværdigheder som
London Eye, Buckingham Palace, Madame
Tussauds museum, London Dongeon, Camden
Lock Market, Naturhistorisk museum, diverse
parker m.m.
Ud fra børnenes fortællinger, da de igen mødte
i skolen, har det været en fantastisk tur.
En stor tak til alle, som har været med til at
støtte op om klassernes indsats for at indsamle
penge til skolerejsen.

Åben Skole og Markedsdag den 28. maj.
Skole, SFO og Børnehave bød igen i år til en hyggelig eftermiddag og aften på
Kildeskolen. Alle var velkomne til at deltage i arrangementet, og skolen havde
også opfordret foreninger og lokale virksomheder til at deltage. Det var der
heldigvis en del der gjorde.
Der var igen i år forskellige boder, hvor børn og voksne kunne afprøve deres
færdigheder eller deltage i forskellige konkurrencer. Derudover var der
ponyridning og elevudstillinger og optræden.
Havde man lyst til at se skolen inden for, kunne man få en guidet tur af elevrådet.
Elever og forældre fra 4. klasse stod for maden, idet 4. klasse nu er gået i gang
med at samle penge ind til deres skolerejse til London om ca. to år.
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 Kildeskolen skriver - fortsat

Kildeskolen ved Børnefestivallen den 25. maj
Siden starten af marts har vi børnehaven, skolen og SFO’en kildesorteret vores
affald. Børnene er utroligt gode til det og de går meget op i, at ting lægges i de
rette affaldsbeholdere.
Det var derfor naturligt at lade temaet ved Børnefestivallen være affaldssortering
og leg og konkurrencer med genbrugsting. På børnefestivallen havde vi valgt at
anvende mælkelåg, idet eleverne igennem nogle måneder har indsamlet flere
tusinde mælkelåg fra skolemælken og derhjemme.

Ved Børnefestivallen blev lågene anvendt til forskellige bygge- og
gættekonkurrencer. Derudover kunne alle afprøve deres viden om kildesortering.
Vi havde rigtig mange besøgende i vores stand. At bygge med mælkelåg viste
sig at være en beskæftigelse, som mange fandt rigtig sjov.

Igen i år havde Krogagergård udlånt
tre kalve til Kildeskolens stand. De var
to måneder gamle og havde hele dagen
igennem masser af glade børn og
voksne som gerne ville klappe dem.

Skoleåret går på hæld – den 28. juni er sidste skoledag.
På Kildeskolen ser vi tilbage på et dejligt år med gode faglige resultater og
nogle rigtig gode arrangementer og aktiviteter i samarbejde mellem skolen og
forældre samt lokale råd og foreninger. Vi er meget glade for dette samarbejde
og ser frem til at fortsætte vores fælles initiativer i kommende skoleår.
Vi ønsker alle en rigtig god sommer.

Venlig hilsen os alle på Kildeskolen, Kildeskolens Børnehave og SFO
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Sommer JAZZ
i Præstegårdshaven

Pyndt-Baggesen familieorkester er 
engageret til at spille en

koncert i Præstegårdshaven     

den 9. august 2019 kl. 19:00

Lokalrådet er stolte af igen i år at kunne
invitere til jazzkoncert i Præstegårds-
haven, og håber at se rigtig mange af jer
til en hyggelig aften med god jazz.

Der sælges drikkevarer under 
arrangementet
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  Landsbyhuset skriver
Mange inde-aktiviteter i Landsbyhuset holder sommerferie. Men hvorfor egentlig
det, hvis nogen gerne vil bruge huset til aktiviteter, der dyrkes bedst inden døre?

Som et forsøg tilbyder vi derfor

bordtennis.
Vi har indkøbt et ekstra bord, der har plads i hallen bag nettet under uret, og vi
vil sørge for, at der er bolde og bat ved begge borde. For at gøre det så enkelt
som muligt, er betingelserne for at spille bordtennis:
- bare én af spillerne skal være medlem af fitness eller GIF,
- både bolde og bat hører til ved bordene og må ikke fjernes,
- bordet på balkonen (bord 1) er frit til rådighed, når det er ledigt,
- bordet i hallen (bord 2) kan kun bruges, hvis det ikke generer faste aktiviteter
i hallen,
- bord 2 skal desuden klappes sammen og stilles på plads efter brug.
Når ordningen har kørt et stykke tid, tager vi stilling til, om der er behov for et
bookingsystem.
Trods kraftige byger på det sidste har der ikke været indtrængende vand nogen
steder i huset. Lige nu er vores diagnose derfor, at vandet kommer ind, når regn
kombineres med bestemte vindretninger, der får vandet til at løbe opad. Det
burde ikke løbe ind, men vores tageksperter er enige med os i, at på dette
grundlag er der ingen mening i foretage nogle større indgreb. Vi fortsætter derfor
med jævnlige tageftersyn og lapning af eventuelle huller. Dette arbejde står vores
faste tømrer for, men da han har fået nyt arbejdsområde, har vi måttet finde en
nye arbejdsgang i forbindelse med udskiftning af knuste glas. Derfor har
udskiftningen af en rude ud mod P-pladsen taget usædvanlig lang tid.
Til gengæld kan vi glæde os over, at vi nu har fået en gruppe af frivillige til at tage
sig af de mange mere daglige opgaver, der får huset til at fremstå pænt og
velfungerende. Vi kunne ikke drive huset, hvis ikke mange frivillige tog en tørn.
Og rigtig mange tak for det. Spørgsmål og forslag er også med til at gøre
Landsbyhuset til et større aktiv for lokalsamfundet.

Bestyrelsen
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Konfirmander i Gyrstinge 2019

Foto: Susanne Jensen

Gyrstinge kirke 
Juni - juli 2019 
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Konfirmandekskursioner

København:
I begyndelsen af april afsluttede vi undervisningsforløbet med den store og
traditionsrige ekskursion til København og alle stod klar på det aftalte tidspunkt
om morgenen. Der var ingen slinger i valsen.
Ingen var syge eller sent på den.
Det blev en rigtig god dag, ikke blot på grund af fantastiske konfirmander og
godt vejr, men også på grund af de tre forældre, som gjorde en betydningsfuld
indsats for at få det hele til at glide på allerfornemste vis.
Herfra skal der lyde en stor tak til disse forældre.
Vi lagde ud med et besøg på Nationalmuseet over temaet „Mød en død“. Og
det gjorde vi så. Vi så moselig og mumier og fik lov til at holde en ægte hjerneskal
af en ofret person i hånden. Vi var også med til en hinduistisk ligbrænding og
„De dødes Dag“ i Mexico.
Over middag besøgte vi „Dansk-Jødisk Museeum“ og fik en indføring i jødiske
ritualer og traditioner – og tænk, de har en ægte skriftrulle (Torahrulle), som er
en særdeles bekostelig og omstændelig sag at fremstille.
Og til slut et kort besøg i Københavns Domkirke, hvor jeg selv  fortalte lidt om
Thorvaldsens  Kristusfigur og „hans“ 12 apostle.
Herefter var det fritid, som konfirmanderne nød meget med en tur i Rundetårn,
Strøget på egen hånd og afsluttende aftensmad på tyrkisk restaurant.
Samtidig var turen også et festligt farvel til Kamille, August og Dicte, som skal
konfirmeres i nogle af de andre kirker i omegnen. Jeg har været glad for at have
jer på holdet.

Roskilde. Vi har også været på en ekskursion mere. Det var en aftenekskursion
i begyndelsen af februar til Roskilde Domkirke. Mørkt og koldt udenfor, men
inde i Domkirken en event med lysshow, fed musik, gudstjeneste, medvirken af
Rollespilsakademiet, „løb“ i kirken til veloplagte fortællere på forskellige poster
osv. En oplevelse af en helt anden karakter med deltagelse af  mere end 3000
konfirmander. Heller ikke denne oplevelse ville vi have været foruden.
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Minikonfirmander

To hele dage til „minikonfirmandundervisning“ i Gyrstinge Præstegård og Kirke.
Minikonfirmanderne fik en rose og et diplom til den officielle afslutning den
sidste dag.
Vi havde to gode og festlige dage med mange og afvekslende aktiviteter, som
på ingen måde lignede almindelig skolegang.
Temaet i år var: kirken, så vi var ganske meget i kirken, hvor vi snakkede om
dåb, nadver, musik o.s.v. En tur i tårnet blev det også til. En tur i tårnet kan godt
være noget af et „gys!“, når man ikke er så gammel. Der var også mange kreative
indslag, hvor minikonfirmanderne tegnede, byggede en kirke op af
mælkekartoner mv.  Indimellem spiste vi mad, som børn kan lide den: som
makrel i tomat, pålægschokolade, pølse og leverpostej, agurke- og
gulerodsstænger (kirken sørgede for morgenmad, frokost, frugt og saftevand).
Den gode legeplads på Kildeskolen var i øvrigt også til stor fornøjelse for børnene,
som hyggede sig meget her med hinanden.
Tak til nogle dejlige børn for et par gode dage.

Lisbeth Lundbech

Der bliver konfirmandindskrivning til den kommende sæson (2019-2020)
Tirsdag d. 4. juni kl. 14-17
Torsdag d. 6. juni kl. 14-17

Begge gange i Bringstrup Præstegård.
En seddel vil tilgå skolerne i pastoratet med nærmere information, men skulle
dit barn af den ene eller anden grund ikke modtage denne informationsskrivelse,
så mød blot op på et af de nævnte tidspunkter medbringende en navne-eller
dåbsattest eller ring mig op på tlf. 57 61 30 10.

Lisbeth Lundbech
Konfirmationsdatoer 2020

Sigersted 3. maj - Gyrstinge 8. maj -Bringstrup 21. maj

Konfirmandindskrivning
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Til sognebåndsløserne

En del mennesker har løst sognebånd til mig. Jeg vil derfor fortælle, at når jeg
går på pension, så ophæves aftalerne om sognebåndsløsning. Sognebånd løses
jo altid til præsten og ikke til sognet. Hvis du ønsker at bevare en tilknytning til
pastoratet, har du som sognebåndsløser ret til at udsætte ophørstidspunktet,
indtil en ny sognepræst er ansat i stillingen.
Hvis du allerede nu med dig selv ved,, at du vil udsætte ophørstidspunktet, er
du velkommen til af egen drift allerede nu  at skrive til Stiftskontoret:
KMROS@KM.DK
Du vil formentlig i forbindelse med, at jeg går på pension, få besked fra Stiftet
om, at sognebåndsløsningen ophæves og at ophørstidspunktet kan udsættes.

Lisbeth Lundbech

Farvel

Da vores organist Jacob Juul Keller andetsteds har fået en fuldtidsstilling som
organist, har vi desværre måttet sige farvel til ham. Menighedsrådene er derfor
i gang med at søge en ny. Skulle nogle kende en organist, som kan stå til rådighed
12 timer pr. uge, hører menighedsrådene gerne herom.

2. pinsedag – 10. juni vil der være gudstjeneste i Gyrstinge 10.30. Der vil være
dåb ved denne gudstjeneste.
Kunne man derimod tænke sig at komme til en udendørs gustjeneste, er der
flere muligheder. Der vil bl.a. være gudstjeneste på Kongsgårdens enge ved
Sorø, hvor Lynge-Vester Broby traditionelt holder udendørs gudstjeneste 2.
pinsedag. Følg med i dagspressen.

2. pinsedag
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Kirkestatistik

Følgende data har jeg pr. 4.4.2019 trukket ud fra www.sogn.dk. Det fremgår
desværre ikke, hvilket år statistikken omfatter, men det er angiveligt 2018, da
antallet af konfirmander derved passer.

Gyrstinge
Antal folkekirkemedlemmer: 666
Antal indbyggere: 830
Antal fødte: 8
Antal døde: 6
Antal døbte: 5
Antal konfirmerede: 8
Antal kirkelige vielser: 2
Antal kirkelige velsignelser: 0
Antal kirkelige begravelser blandt
Sognets døde: 6

Bringstrup Sigersted
Antal folkekirkemedlemmer: 325 Antal folkekirkemedlemmer: 331
Antal indbyggere: 411 Antal indbyggere: 426
Antal fødte: 3 Antal fødte: 9
Antal døde: 0 Antal døde: 4
Antal døbte: 5 Antal døbte: 3
Antal konfirmerede: 8 Antal konfirmerede: 0
Antal kirkelige vielser: 1 Antal kirkelige vielser: 0
Antal kirkelige velsignelser: 0 Antal kirkelige velsignelser: 0
Antal kirkelige begravelser blandt Antal kirkelige begravelser blandt
sognets døde: 0 sognets døde: 3
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Uddrag af prædiken 2018

Uddrag af prædiken 5. søndag efter trinitatis 2018

Robusthed og lykke
I dag er et ord som „robusthed“ i høj kurs. „Vi skal være robuste“ forkyndes
det fra alle sider. Skolebørn skal lære at være mere robuste og blot sige „pyt“ til
diverse belastninger og voksne sendes på kurser for at lære at rumme flere
belastninger i såvel arbejdsliv som privatliv; handicappede må lære sig selv at
blive selvhjulpne og leve med deres handicap uden nævneværdig hjælp eller
støtte o.s.v., o.s.v.
Ind i denne sammenhæng er det vidunderligt som præst at skulle forkynde det
kristne budskab – at skulle forkynde om svagheden og den kristne værdsættelse
af skrøbeligheden, for ifølge det kristne budskab har svagheden en stor og
nødvendig plads i verden; ikke blot døde Kristus selv afmægtig og ydmyget på
et kors, men han udnævner også fristelsen til magt og ønsket om perfektionistisk
harmoni – livet uden lidelser – som satanisk.
„Vig bag mig, Satan“ siger Jesus til Peter, da denne ikke ønsker den kommende
lidelse i Jerusalem.
Egentlig vil Peter vel blot være det vi i dag kalder „lykkelig“, d.v.s. have et liv
uden smerte, uden brod o.s.v., men dette er ikke et kristent anliggende, for her
knyttes lykke til lidelse og lykke til sandhed.
„Lykkelig“, „salig“ er de enfoldige, de forfulgte o.s.v., siger Jesus et sted, d.v.s.
han priser dem lykkelige, som vi vel nærmest vil betegne som ulykkelige; der er
nu ikke megen fatamorgana i f.eks. at sulte eller blive forfulgt, men at det forholder
sig således er et gennemgående kristent tema.
Lykke kan altså meget vel gøre ondt!
Det siges i medierne, at undersøgelser viser, at danskerne er verdens lykkeligste
folk. Gad vide, hvad der menes med det! Det siges også, at danskerne har en
særdeles høj stressrate og høj selvmordsprocent. Gad vide, om vi mener det
samme, når vi taler om lykke.
Det gør vi næppe! For i kristendommen er lykke bundet til sandhed og afmagt
og såvel sandhed som afmagt kan sagtens komme til at gøre ondt, men giver
også mening, for Guds vej er at tage korset på sig og vedkende sig skrøbeligheden
og afmagten.
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Spiseklub for enlige

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

Mødested er Gyrstinge Præstegård d. 12. 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 aftensmåltidet
et hyggeligt sted.
Er du ikke tilmeldt ved sidste spiseaften, kan det ske til Kirsten Forsingdal
2617 4503 eller 5780 9457.
Spiseklubben holder sommerpause i juli måned.

Vel Mødt
Lokalrådet for Gyrstinge og Ørslevvester og Gyrstinge Menighedsråd.
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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
02.juni – 6.s.e.påske: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30
09. juni – Pinsedag: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
10. juni – Anden Pinsedag: Gyrstinge 10.30
16. juni – Trinitatis søndag: Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30
23. juni – 1.s.e.trin.: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
30. juni – 2.s.e.trin.: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30

Juli
07. juli – 3.s.e.trin.: Bringstrup 9 (Mette Marbæk Johansen)
14. juli – 4.s.e.trin.: Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30
21. juli – 5.s.e.trin.: Haraldsted 9 – Gyrstinge 10.30
28. juli – 6.s.e.trin.: Vetterslev 9 – Sigersted 10.30

August
04. aug. - 7.s.e.trin.: Bringstrup 10.30
11. aug. - 8.s.e.trin.: Sigersted 9 - Gyrstinge 10.30

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

Historisk Byvandring i Gyrstinge
Byvandring i Gyrstinge…..??  Kan man overhovedet det? Eller har nogen fået
storhedsvanvid…?  Jamen hvorfor ikke..?
Med udgangspunkt i byens „storhedstid“  op gennem 50’erne og 60’erne og et
lille sving ind i 70’erne, kigger vi på skolen og dens oprindelse – „kulturhuset“ –
„forretningstorvet“ (i bred forstand) – „rådhuset“ – kirken og dens liv – og
måske lidt om „udkants-Gyrstinge“.

Jeg håber tilbageværende Gyrstingeborgere vil gå med på denne lille tur (vi går
ikke vildt meget!) så vi kan udveksle fælles historisk viden og sjove anekdoter...
Nye borgere i huse fra før 50’erne og 60’erne kan få løftet noget af sløret for,
hvem der tidligere har beboet deres huse.
I øvrigt hedder jeg Palle og er søn af skolens første pedelpar Minna og Peder
Rhode – og jeg nærer en stor kærlighed til landsbyen Gyrstinge – hvor alle mine
tre børn også er født (Gyrstinge Skovhuse) og hvor jeg altså selv er vokset op.
Lad os mødes og gå en tur på min „memory lane“ – med forhåbentlig en
klargørelse af flere spørgsmålstegn om vores lille landsby.
Ses vi?

Palle Rhode

Vi mødes i Præstegården torsdag den 13. juni 2019 kl. 18:00.
Deltagelse er gratis!

Arrangør: Gyrstinge-Ørslevvester Lokalhistoriske Forening.
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Øl i literkrus, tyske schlagere, mænd i lederhosen og
kvinder i farverige kjoler - også kaldet dirndl.

Oktoberfest: 5. oktober 2019 kl. 18:00 – 01:00
(Dørene åbner kl. 17:15)

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

Underholdning: Bier Bar Boys

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: fra 1. april 400,- kr. indtil 30. juni, fra 1. juli 450,- kr. indtil 22.
september.

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
I Gyrstinge IF er vi for alvor startet op på udendørssæsonen i fodboldafdelingen.
Mandage fra 19.30-21 er vores Oldboys fodboldhold at finde på boldbanerne
ved Landsbyhuset, og her vil de rigtig gerne se nogle flere herrer. Det er for alle
uanset niveau og form, så kunne du have lyst til at spille noget fodbold og hygge
i 3. halvleg, så mød op eller kontankt Martin Houmand på tlf. 2299 7729.
 I vores ungdomsafdeling kniber det med spillere. Vi har pt. 3 spillere tilbage på
holdet fra 3. til 5. kl., så hvis der er nogle børn der kunne tænke sig at spille
fodbold så mødes de hver mandag fra kl. 17-18, så mød endelig op hvis du har
lyst til at spille lidt fodbold eller kontankt Martin på tlf. 2299 7729.
Vi har pt. ikke noget Trille-Trolde hold, da vi ikke kan få nogen træner, så hvis
der ligger en træner gemt i dig, som kunne tænke sig at spille bold og lege med
de mindste børn fra 3 til 6 år, så kontakt endelig vores formand Lars Overholdt.

I badmintonafdelingen har vi afholdt klubmesterskaber i ungdomsrækken, med
masser af god badminton samt flotte pokaler, og medaljer til vinderne og
ungdomsspillerne. Valdemar Christoffersen blev klubmester i single, og Valde
Ploug og Valdemar Christoffersen blev klubmestre i double. Derudover blev
Jonas Petersen årets stjernehåb og Adam blev årets server, hvor han fik en ny
ketsjer som gave af klubben. Foruden de flotte pokaler, var det i år
badmintonafdelingen som skulle udvælge den ungdomsspiller, som i år skulle
modtage Lions Clubs Kammeratskabspris 2019. Kammeratskabsprisen er en
pris som gives for at sætte fokus på kampen mod mobning, at være en god
kammerat, en rollemodel. Prisen gik i år til Oliver Overholdt, 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.
Vi har også i badmintonafdelingen haft travlt med at søge både Ringsted
Kommune om støtte til indkøb af UV-lys, som vi bruger til at spille Badminton
i mørke (Natminton), samt DIF/DGI’s Foreningspulje om støtte til indkøb af et
fugtskab til opbevaring af vores fjerbolde. Vi har derfor været så heldige at
Ringsted Kommune har støttet hos med 11.600 kr. ud af de. 17.000 kr., som
UV-udstyret har kostet, og Foreningspuljen fra DIF/DGI har været så flinke at
give fuld støtte til fugtskabet, og derfor modtog vi 20.312 kr., så vi kunne få det
ønskede fugtskab. Vi siger derfor mange tak for støtten.
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 GIF skriver - fortsat
Vi har også som noget nyt i badmintonafdelingen introduceret sommer
familiebadminton, og vi er rigtig glade for at vi kan melde fuldt optaget.
I den nye badmintonsæson vil der i år være ungdomstræning to gange om ugen.
Vi starter allerede mandag d.12. august og træningen vil fremover være mandage
og onsdage fra kl. 17-18. Fra tirsdag den 3. september vil resten af
badmintonafdelingen starte op. Tirsdage fra kl. 19-22 vil der være badminton
baneudlejning. Onsdage fra kl. 18-19 og fra 19-20 vil der være familiebadminton
og fra kl. 20 vil seniorafdelingen (voksenfjer) slå deres fjerbolde. Vi forsøger
også at se om vi ikke kan starte et minitonhold op. Miniton er aktiv og super
sjov kvalitetstid for dig og dit barn, med udgangspunkt i lege i
badmintonstræningen. Miniton er fra 0. kl., så følg med på vores sociale medier
omkring sæsonstart.

Festudvalget i Gyrstinge IF har travlt for tiden. De er i den skrevne stund i gang
sammen med Landsbyhuset i fællesskab igen i år, at være initiativtagere til
Gyrstinge Byfest. Datoen vil være lørdag d. 7. september, se venligst program
andetsteds i Bøgebladet. Til Gyrstinge Byfest 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 starten af juni, så hold øje med vores
plakater, bannere og de sociale medier.
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 GIF skriver - fortsat

Foruden Byfesten er de også i gang med vores store satsning Oktoberfesten,
som afholdes lørdag d. 5. oktober. Alle ting er på plads, og billetterne har
været sat til salg i nogle måneder nu. Vi har som noget nyt i år valgt at lave et
trappesystem, hvor dem der er tidligt ude, kan købe de billigste billetter, og så
stiger priserne ellers løbende. 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 til efteråret, så hold øje med vores invitationer på de sociale medier.

Gymnastikafdelingen har fået besat alle instruktørposterne og vi starter op i uge
36. Det vil igen i år være tirsdage i tidsrummet 16-18:30, dvs. Spillopperne,
Krudtuglerne og De Seje Springere, og nye såvel som gamle instruktører glæder
sig til at se en masse glade børn, som har lyst til at lære deres krop bedre at
kende med lege og spring. 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 sæson.

Floorballafdelingen forsætter indtil sommerferien med at slå deres folder hver
torsdag fra kl. 18-19 med vores mixhold 30+, og den nye sæson starter op
igen efter sommerferien.

Husk, hvis I synes der mangler nogle hold eller aktiviteter, eller der er noget vi
kan gøre bedre, så grib fat i en fra bestyrelsen, og lad os se på det.

I ønskes alle en rigtig dejlig sommer.

På vegne af bestyrelsen i GIF
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  Festsalen skriver

Ina Nielsen udstiller malerier i Landsbyhuset fra maj – september 2019.
Ina maler farverige abstrakte malerier, og har leget med billedkunsten de seneste
10 år på fritidsbasis. Ina opnår i arbejdet med maleriet en stor ro og fordybelse,
som giver energi til en til tider hektisk hverdag. Det at male er en udfordring,
hvor muren til tider rammes, men det er her det rykker når det så lykkedes at få
maleriet færdigt. Ina ved ikke på forhånd, hvor maleriet ender, men lader sig
føre gennem billedet med farver, penselstrøg, og forskellige teknikker som til
sidst giver det færdige billede. Malerierne afspejler derfor de tanker, der optog
Ina på det tidspunkt, hvor maleriet blev til.
Ina maler med akrylmaling, farvekridt og tusch på både lærreder og papir.
Oftest maler Ina på store lærreder og med knald på farverne. De sidste par år
har Ina eksperimenteret med små billeder i passepartout, som er malet på kraftigt
papir og indrammet.
Ina er autodidakt, dog med diverse kurser i bagagen. Hun har udstillet flere
steder, bla hos private og offentlige kunstforeninger og forskellige firmaer.
Flere af Ina’s malerier kan ses på facebook på Art by Ina Nielsen og instagram
ina.nielsen.malerier.
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AMTech Aqua Miljø Kalkknuser

I forbindelse med ombygningen af vores vandværk installerede vi et elektronisk
kalkknuser anlæg.
En forbrugerundersøgelse senere på året viste, at nogle forbrugere havde
observeret en effekt, og nogle havde ikke.
Vi har i løbet af vinteren og foråret konstatereret at anlægget ikke har fungeret
optimalt, bestyrelsen har derfor haft en dialog med AmTech, hvor vi har skyllet
en del af vores ledninger igennem, hvilket hjalp en del, for nogle af vores
forbrugere.
I samarbejde med AmTech har vi d. 16. maj slukket for anlægget, og det vil
være slukket til tirsdag d. 22 maj hvor det vil blive tændt igen, i forbindelse med
en om forandring af installationen på vandværket.
Fra bestyrelsens side ønsker vi, at du/ I vil besvare vedhæftede spørgeskema
inden d. 15. juni d.å.
Vandværket sætter 2 gange 2 flasker vin på højkant ved lodtrækning mellem de
indsendte besvarelser.
Svarene kan besvares på vores hjemme side eller afleveres som papirudgave i
vandværkets postkasse på bondebjergvej.

På forhånd tak
Bestyrelsen

  Gyrstinge vandværk skriver
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Til brugerne i Gyrstinge vandværk.

Vi d. 16 maj d.å afbrudt AMTech Aqua Miljø Kalkknuser anlægget indtil
den 22 maj d.å.

På vores vandværk.
Anlægget består af impulsklodser der er monteret udvendig på udgangsrøret
fra Vandværket. Impulsklodsen er tilsluttet én mini-computer som styrer
impulserne. Dette betyder, at det vand vi får ud af hanerne har ændret karakter
(indeholder dog samme mængde kalk som tidligere), som i Sverige og Norge.

Der er nu taget det første skridt til at skåne vort miljø i det daglige.
De har nu fået begrebet „blødt“ vand, som bevirker, at De kan stoppe
brugen af kemikalier til rengøring, grundet at kalken ikke sætter sig som før.
De kan nu reducere alt, hvad De tilsætter vandet med 1/3 del.
De skal huske at reducere vaskepulver, da det ellers sætter sig i tøjet.
Bruge af kemikalier (minus kalk mm.) er ikke nødvendigt mere.
De skal huske at reducere opvaskemiddel, da det ellers sætter sig på
opvasken. Ved brug af taps - halver disse!
De skal bruge mindre shampoo.
De skal bruge mindre håndsæbe, De får en blød hud da vandet ikke er
aggressivt mere. Har De tendens til udslæt kan dette forsvinde - respektiv
reduceres.
De skal bruge færre kaffebønner.
De skal lade stå så meget vand i hurtigkogeren, at spiralen er dækket.
De vil opleve, at når De har pudset Deres vinduer i bund med det behandlet
vand, sætter der sig ikke noget på glasset.
Dersom De har afsyret det lille gitter, der sidder på Deres hane (palatoren),
skal De udskifte den/dem en gang, herefter kalker den/de ikke til.

  Gyrstinge vandværk skriver - fortsat
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AMTech Aqua Miljø Kalkknuser.
Vi vil meget gerne høre om du har oplevet en positiv virkning. Derfor beder vi
dig om på vedhæftede talon, med et X at tilkendegive om du indenfor de sidste
14 dage har konstateret nogle af de nævnte udsagn.
Talonen bedes afleveret i postkassen på vandværket el gennem vores
hjemmeside

Med venlig hilsen og på forhånd tak for hjælpen
Navn______________________________
Adresse._______________________
Tlf._________________
Sæt X                                                                                      Ja          Nej
1) Vandet fra vandhanen er blødere end normalt

2) Reduceret brug af Vaskepulver

3) Kaffemaskinen kalker ikke så ofte til som før

4) Vandkedlen kalker ikke så ofte til som før

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

6) Jeg bruger mindre shampoo

7) Mit hår er blevet blødere og nemmere at rede ud

8) Jeg bruger mindre håndsæbe

9) Mit udslæt/eksem er forsvundet/reduceret

10) Har du/i bemærket at anlægget har været afbrudt i
perioden.

11) Har Du/i bemærket en forbedret virkning efter
genopstarten d.22 maj
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Ringsted private skovbørnehave skriver
Flyvende tæpper, fez, Hodja fra Pjort og østens mystik var det gennemgående
tema for vores forårsfest, hvor vi også tog afsted med vores skolegruppe. Gennem
de sidste måneder har skolegruppen fordybet sig i historien om Hodja og
bearbejdet den på en masse forskellige måder.
Kort før påske gik turen til en anderledes børnehavedag på Ringsted Bibliotek
og rundt om i Ringsted, hvor endda også påskeharen havde været forbi.
Børnebibliotekarerne havde sammensat en spændende dag til os, hvor vi også
så filmen Hodja fra Pjort. Vores børn er på tur stortset hver dag, men denne
dag var nu alligevel noget helt særligt og meget spændende.
Til forårsfesten viste vi resultatet af vores anstrengelser for både forældre og
søskende. Det var en dejlig dag, og da vi omkring kl. 19 skulle til at bryde op,
begyndte regndryppene så småt at melde deres ankomst - det kunne ikke være
timet bedre.
Vi har i børnehaven også lige holdt vores årlige arbejdsdag, hvor fællesskabet
er i højsædet. Børn, forældre og ansatte samarbejder på fineste vise både inde
i huset, ude på legepladsen og ikke mindst ved vores base Hanemosen med at
få gjort rent, repareret ting, istandsat osv. Det er en fornøjelse at se stoltheden
lyse ud af børnehavebørnenes øjne, når de er med til at gøre børnehaven fin.
Det er fællesskab, sammenhold og samarbejde, når det er allerbedst og en af
de ting vores børnehave er rigtig god til.
Har I også lyst til at være en del af det fællesskab, har vi lige nu ledige pladser
til alle aldersgrupper. Ring til os på 38 10 50 40 og hør nærmere.
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 Jazz-koncerten 2018
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 Petanque skriver

Kom og spil petanque

Torsdage kl.14.00

ved Landsbyhuset

Alle er naturligvis velkommen. Man skal selv have kugler med, evt. papir og
kuglepen til notater. Lad os hygge os sammen. Man kan selv tage kaffe samt
spiselige ting med.

PS: Det ikke en klub eller forening vi starter op, men helt frivilligt at møde op.

Hilsen Jytte og Frank Hadler
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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 pasningsordning

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



33Bøgebladet juni 2019

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
- privat pasningsordning

v/ Carina Langkjær Larsen
- Et privat alternativ til det

 kommunale dagtilbud.
Gårdstofte 54
4100 Ringsted

2063 5803
denfrie-privatpasningsordning.dk   

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

Maj
28. Markedsdag, arr. Kildeskolen, kl. ca. 16.30

Juni
Bøgebladet udkommer

02. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
04. Høm Brugs-bussen kører, kl. 9.45, hver tirsdag

„Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 15.00, hver tirsdag. 
Konfirmandindskrivning, Bringstrup præstegård, kl. 14-17

06. Petanque ved Landsbyhuset, kl. 14.00, hver torsdag
Konfirmandindskrivning, Bringstrup præstegård, kl. 14-17

12. „Spiseklub for enliges“ sommertur, kl. 17.00
13. Strikkecafé, præstegården, kl. 14.00, hver anden torsdag

Byvandring i Gyrstinge, arr. GØLF, kl. 18.00
18. Tirs.klub.: Udflugt til Lolland
23. Sankt Hans-fest i præstegårdshaven, kl. 17.00
28. Kildeskolen går på sommerferie

Juli
08.-26. Kildeskolens SFO ferielukket

August
Bøgebladet udkommer

09. Jazz-koncert i præstegårdshaven, kl. 19.00

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.


