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Lokalrådet skriver
Efteråret er kommet og det betyder, at der er en masse lokale aktiviteter der er
startet. Tak til alle jer der holder gang i lokalsamfundet og bruger en del af
fritiden på etablering af Høstfest, Ruter i landskabet, Byfest, Oktoberfest, Idræt,
Tirsdagsklub og en masse andre aktiviteter som også er sat i gang. Der er
muligheder for enhver smag og alder, og det er det der gør vores sogn til noget
specielt. Tak for det!!
I Lokalrådet er vi allerede ved at planlægge 1. søndag i advent, samt Julefællesspisning den 19. december (sæt kryds i kalenderen) og så arbejder vi
stadig på cykelsti til Holbækvej og sikre skoleveje generelt.
Vi har også kig på Lokalrådets aktiver i form af borde, stole, grill og telte, hvor
vi gerne vil sikre os, at det er i fin stand både når det lejes ud, samt kommer
retur. Det har blandt andet betydet en stor gang udsmidning blandt alle vores
ting i Præstegårdsladen, så det hele nu er overskueligt, og så vi kan finde ud af
hvor vi eventuelt skal ud og købe nyt eller renovere.
Efterårshilsen fra
Jess Friis
Formand
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Landsbyhuset skriver
Kaffebord
Så er det snart tid for sæsonens første kaffebord i Landsbyhuset. Det bliver
søndag den 13. oktober kl. 14,
hvor vi vil glæde os til et par hyggelige timer sammen med jer. Der er ingen
tilmelding, og prisen er 20 kr. pr. deltager.

Forsidefoto
Smukke svampe (Alm. Orangebæger) i St. Bøgeskov.
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Kildeskolen skriver
I uge 41 har Kildeskolen temauge, hvor det overordnede tema er „KLIMA“.
De yngste elever skal undersøge hvad insekter og klima har med hinanden at
gøre, mens 4. og 5. klasse skal lære en hel masse om fossile brændstoffer,
genbrug, grøn energi og ikke mindst „Plastic Fantastic“. 6. klasse laver forsøg
om drivhuseffekt.
Emneugen sluttes af den torsdag den 10. oktober, hvor eleverne inviterer deres
forældre og bedsteforældre ind på skolen, hvor der vil være udstillinger med
deres arbejde og fremvisning af forsøg m.m.
Uge 41 sluttes af med motionsdag for hele skolen i henholdsvis Præstegårdshaven
og Store Bøgeskov – og så er det efterårsferie
Siden maj har Kildeskolens P-plads været godt fyldt op af håndværkerbiler,
lifte og bunker med byggemateriel. Går man ind på skolen, så vil man høre en
blanding af glade børnestemmer og masser af værktøjslyde.
Det giver selvfølgelig lidt uro at bygge om, men vi synes egentlig at det hele
forløber uden de store problemer. Overraskelser har der været, men de har
været til at have med at gøre.
Energirenoveringen er stort set færdig, og det nye pillefyr er sat i gang.
Renoveringen af skolens hjemkundskabslokale og etableringen af det nye
håndværk og Design skrider planmæssigt frem. Hjemkundskabslokalet står med
al sandsynlighed færdigt lige før efterårsferien og Håndværk og Design i slutningen
af oktober.
Vi glæder os meget til at tage de nye dejlige lokaler i brug, og at vise dem frem
til alle interesserede ved vores ÅBENT HUS arrangement den 24. oktober.
Desværre har vejret drillet arbejdet med at færdiggøre den nye fodboldbane
ved Landsbyhuset. Sensommeren har været våd, og det har ikke været muligt
at så græs. Hvis ikke vejret arter sig senest i uge 42, så kan der desværre ikke
sås før end til foråret. Ibrugtagningen af banen vil rykke tilsvarende, hvis græsset
først sås til foråret. Vi krydser fingre for at det lykkes at så i oktober. Træer
plantes i november uanset vejret.
Bøgebladet oktober 2019
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Kildeskolen skriver - fortsat
SFO holder Halloweenfest d. 25. oktober i Landsbyhuset. Alle er velkomne,
men tilmelding er påkrævet. Invitationen kan findes på skolens opslagstavle
på Intra, på Gyrstinges hjemmeside og Gystinge-Ørslevvesters Facebookside.
Halloweenfesten starter med fællesspisning. Man kan medbringe sin egen mad,
men det er også muligt at købe mad til arrangementet. Det er 5. klasse og deres
forældre som tilbyder salg af mad, som en del af deres
indsamling til skoleturen til London i 6. klasse.
Efter maden er der et uhyggeligt løb for børnene –
forældre må gerne følges med børnene.
Til slut er der afgørelse på kagekonkurrencen og
hyggeligt samvær. Arrangementet er åbent for alle børn
og deres familier, også selv om børnene ikke går i
SFO på Kildeskolen.
Kildeskolen inviterer alle til at komme på skolen – sæt X i kalenderen.
24. okt.: ÅBENT HUS i Børnehave, Skole og SFO – kl. 15.30-17.00 for alle. Kom og se de renoveringer, børnehavens udsmykning, SFO i
præstegården
25. okt.: SFO indbyder til Halloweenfest i Landsbyhuset kl.17.00-20.30
29. nov.: Bedsteforældredag med krybbespil i kirken samt juleklip kl.
10.00-13.00
13. dec: Stemningsfuld Lucia-optog ved 4. klasse kl. 9.00. Dagplejere
inviteres.
26. marts: Forårsmusical i Landsbyhuset kl. 17.00 – 19.30.
11. juni: Markedsdag på Kildeskolen. Alle er velkomne kl. 15.30 - 19.00.
Venlig hilsen os alle på Kildeskolen, Kildeskolens Børnehave og SFO
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ÅBENT HUS I KILDESKOLENS BØRNEHAVE, SFO OG SKOLE
TORSDAG DEN 24. OKTOBER 2019 kl. 15.30-17.00.
Kildeskolen inviterer alle interesserede ind og se de nyrenoverede lokaler,
Børnehavens flotte vægmalerier med lokalt islæt og SFO 2´s indretning
i Præstegården.
Du får også mulighed for at høre lidt om dagligdagen på Kildeskolen, som er
den eneste skole i Ringsted, der har en børnehave.
Har du endnu ikke mødt vores veltilfredse og kælne høns og frække kaniner,
er der også mulighed for at besøge skolehaven, som både børnehaven og
skolen anvender.
Vi mødes ved skolens bibliotek ved hovedindgangen. Følg flagene i
skolegården.
Tilmelding ikke nødvendig, vi brygger løbende en kande kaffe.
De bedste hilsener og på gensyn
Dorte Andersen, Skoleleder og Anne Gitte Petersen, Leder af SFO og
Børnehave
Bøgebladet oktober 2019
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Kildeskolens børnehave skriver
Da alle var vel tilbage fra sommerferie i august måned, startede vi meget naturligt børnehaveåret med et høsttema. Gradueret efter børnenes alder, har vi talt
om og set på landbrugsmaskiner, kigget og smagt på korn, og talt om hvad de
forskellige korntyper bruges til, og andre afgrøder i øvrigt. De ældste forsøgte
også at male korn, som senere kom i eftermiddagsbollerne. Det hele sluttede
med en høstfest, hvor også mange af børnene bidrog med afgrøder fra egne
haver.
I september flyttede nogle af børnene i nye grupper, og derfor har det været
naturligt at arbejde med gruppedannelse og sociale kompetencer. Herunder
har vi også haft Førstehjælp i børnehøjde, hvor vi har kigget på, tegnet og talt
om kroppen, organer, kropsdele og hygiejne. Det blev sidst i september markeret med en temadag, hvor alle børn skulle igennem fire „stationer“ med hhv.
brandslukning, sårrensning/plaster, stabilt sideleje og alarmopklad, og oplysning om farlige væsker. Vel overstået kunne alle modtage et diplom for godt
arbejde!
I starten af september var vi på tur til Zoo i København, og på trods af vi lige
ramte den mest regnvåde dag, blev det en superfin tur, med dygtige børn. Vi fik
både set pandaerne, girafferne, næsehorn, aber, små kænguruer mmm. Og madpakkerne fik vi lov til at spise i abehuset, så der var god underholdning - både
foran og bag glasset - medens vi spiste! Rejsen med bus og tog var dog en
næsten ligeså stor oplevelse, som selve Zoo!
Den kommende måned skal handle om efterår - og kunst!
Mange hilsner
personale og børn
Kildeskolens børnehave
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Landsbyhuset skriver
Husk at alle kan være med til at starte nye hold i vores landsbyhus. Er der
aktiviteter, du savner, så henvend dig til bestyrelsen i Landsbyhuset eller
idrætsforeningen. Skal vi fx starte et yoga-hold om formiddagen eller et
håndboldhold om aftenen? Så lad os komme i gang. Husk også at at melde fejl
og mangler, så huset fungerer for alle brugere. Alle henvendelser er velkomne.
Som noget nyt har vi oprettet en GLEMMEKASSE-ordning. Der står nu en fin
trækasse ved begge udgangene, der vender ud mod gadekæret. Kasserne
tømmes den første i hver måned. Har du glemt noget en af de sidste dage i
måneden, må du lige henvende dig til bestyrelsen. Uafhentet tøj i børnestørrelse
vil blive vil blive brugt som reservetøj i børnehaven, mens de større størrelser vil
blive givet videre til Røde Kors.
Nogen undrer sig måske over, at arbejdet med den nye boldbane ikke er blevet
afsluttet. Her har I forklaringen „fra hestens egen mule“ - den medarbejder i
teknisk forvaltning, der har den direkte kontakt til entreprenøren:
„Desværre er der ikke sket så meget siden sidst, som var d. 8. august. Der
mangler stadig to gange jordbehandling og græssåning. Desværre har vejret
ikke været med os. Efter et godt forår og en god sommer, så er sensommeren
blevet våd. Vi mangler to ugers nogenlunde tørvejr, for at kunne blive færdige
og det har der ikke været siden sidst. I perioden er der faldet over 85mm regn.
Byggepladsskurret vil blive fjernet i den kommende tid, men der vil fortsat stå
noget materiel. Hvis ikke vejret arter sig senest i uge 42, så bliver materiellet
også fjernet og så kommer vi ikke videre før til foråret. Kan der ikke sås før til
foråret, så rykker ibrugtagningen tilsvarende, med mindre vi får en meget god
vækstsæson næste år.
De træer der skal plantes, vil blive plantet i ca. november uanset vejret. Det
vigtige er her, at det er så koldt at groningen i træerne er stoppet, hvilket normalt
er i november.“
Så vi kan altså bare håbe på, at vejrguderne er med os.
P.b.v. Jens Andersen
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Tirsdagsklubben skriver
September betyder opstart på Tirsdagsklubbens aktiviteter. En vellykket udflugt
til Lolland, Sct. Hansfest, Sensommerfest på Skovkroen og mini-udflugt til
Tadre Mølle er „klaret„!!
Og nu går vi i gang med Whist og andre spil hver anden tirsdag. Der er tre
foredag , Bankospil og julefest at glæde sig til i 2019. Se Bøgebladets kalender
og Tirsdagsklubbens program.
Alle arrangementer er i Gyrstinge Præstegård, kl.14.00. Alle er velkomne (med
eller uden medlemskort, som koster 100 kr./ årligt ).
De bedste hilsener,
Arbejdsgruppen.
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Gyrstinge kirke
oktober - november 2019

Alle helgen 3. november
Alle helgen
Sigersted 14.00 – Gyrstinge 15.30

Alle Helgen tænder vi levende lys. Vi tænder lys for at mindes dem, vi har
mistet.
En Alle-helgengudstjeneste er derfor en gudstjeneste, hvor vi gennem bønner
og salmer vil give plads til at mindes og sørge. Vi læser navnene op på dem, vi
har mistet i årets løb (under forudsætning af at tilladelse er givet). Desuden
gives der alle mulighed for at tænde lys.
I sensommeren vil der udgå et brev til alle i vore 3 sogne, som har mistet en
pårørende eller ven i årets løb for at fortælle om denne særlige gudstjeneste.
Nogle familier har i øvrigt også en tradition for denne dag at besøge familiens
gravsteder.
Der vil være gudstjeneste i Sigersted kl. 14 og Gyrstinge 15.30.
Efter gudstjenesten i Gyrstinge bydes på en kop kaffe og en småkage.
Lisbeth Lundbech

Bøgebladet oktober 2019
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Familiegudstjeneste
Familiegudstjeneste i Gyrstinge 1. december kl. 15.00
Som traditionen foreskriver holder vi familiegudstjeneste 1. søndag i advent.
Det bliver i år 1. december kl. 15.00 i Gyrstinge. Bagefter skal vi tænde juletræ,
synge og danse samt have æbleskiver og kakao/gløgg. Jeg håber at se rigtig
mange til familiegudstjenesten.
Lisbeth Lundbech

Julemøde
Julemøde lørdag den 7. december
Julemødet holder vi i år hjemme. Det bliver om eftermiddagen lørdag den 7.
december og i Bringstrup Forsamlingshus, hvor vi vil julehygge på forskellig vis.
Sognepræst Otto Lundgaard vil komme og fortælle om Storm P, hvis tegninger
alle kender.
Lisbeth Lundbech
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Den barmhjertige samaritaner
Familieforestilling i Bringstrup kirke
lørdag den 2. november kl. 17.00.
Den barmhjertige samaritaner
Familieforestilling med én skuespiller i 9 roller på 3 kvarter.
Lørdag den 2. november fremfører skuespiller Jens Jødal Jesu lignelse om „Den
barmhjerttige samaritaner“ i en særdeles underholdende og vedkommende
udgave. Gennem en forestilling med masser af skør humor, hvor flere børn
blandt tilskuerne kommer på scenen undervejs, giver Jens Jødal samtidig
publikum noget at tænke over.
Jødal fastholder børn (og voksne) fra først til sidst og forestillingen har fået
rigtig meget ros for sin sjove og skæve historiefortælling. Forestillingen vil
publikum noget – uanset alder.
Målgruppen er børn ca. 5-13 år, forældre og barnlige sjæle og stykket varer
ca. 45 minutter.
Forestillingen indgår som et led i det
store fælles Halloweenarrangement
i Bringstrup den dag, hvor vi også
håber
at
se
mange
i
Præstegårdsladen med deltagelse af
mange forskellige aktører fra
Lokalsamfundet
samt
i
Forsamlingshuset til afsluttende
Madbix. Det vil være gratis at
overvære „Den barmhjertige
Samaritaner“

Bøgebladet oktober 2019
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Koncert i Gyrstinge kirke
„Kim Larsen“ koncert i Gyrstinge Kirke
tirsdag d. 29. oktober kl. 19.30
Hvem kan ikke synge med på Papirsklip, eller Kvinde min, eller Pianomand,
eller Om lidt bli´r her stille……? Listen er lang.
Kim Larsens mange dejlige sange danner grundlag for denne aften, hvor vi
både skal høre - men også selv synge med på sange fra hans store sangskat.
Organist Jesper Fink-Jensen og forsanger Claus vil fortælle, spille og synge
sammen med os, så kom og vær med til at mindes Kim Larsen og hans mange
dejlige og iørefaldende sange.
Menighedsrådet er vært ved kaffe og kage i pausen.
Venlig hilsen
Menighedsrådet
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted
Oktober
06. oktober – 16.s.e.trin.: Haraldsted 9 – Sigersted 10.30
13. oktober – 17.s.e.trin.: Vetterslev 9 – Bringstrup 10.30
20. oktober – 18.s.e.trin.: Sigersted 9 – Gyrstinge10.30
27. oktober – 19.s.e.trin.: Bringstrup 9 (Mette Marbæk Johansen)
November
03. nov. – Alle helgens dag:
Sigersted 14.00 – Gyrstinge 15.30
10. nov. – 21. s.e.trin.:
Bringstrup 10.30 (Conni Gosmer Schmidt)
17. nov. – 22.s.e.trin.:
Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
24. nov. – Sidste søndag i kirkeåret: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30
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
Træffetider:
Træffes efter aftale.
mandag: fridag

Bøgebladet oktober 2019

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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Gyrstinge i bevægelse skriver
Indvielse af naturruter d. 17. november
Tre nye naturruter i Gyrstinge og Ørslevvester lokalområde er nu en realitet.
Dette er lykkedes i samarbejde med lokale lodsejere, Skovkroen og Sorø
stiftelsen. Derudover har vi fået bevilliget tilskud fra Friluftsrådet og Ringsted
kommune til materialer til ruterne.
Der vil blive afholdt officiel indvielse af de tre nye naturruter 1, 2 og 3. d. 17.
november i Ørslevvester shelter og fritidspark. Der vil været dejlig varm suppe
til de fremmødte og der vil også være mulighed for at lave snobrød og spejderslik
over bål. Nærmere information kommer på opslag i lokalområdet, hjemmesiden
gyrstinge dk. og forældre intra m.m. omkring 1. nov. VEL MØDT .
Oversigt over ruterne
1.Rute Ørslevvester rundt
2.Rute Gyrstinge skovkro, Frømose Å, Ørnekildevej
3.Rute Ørnekildevej, Mørup
4.Rute Gyrstinge Præstemark, Vrange huse
(Ruten er ikke ny men bliver nu afmærket)
Kort info:
Alle ruterne er trampestier
Hunde skal være i snor
Ruterne kan nemt kombineres
Der er QR koder med rutekort på ruterne samt information om området m.m.
Der vil på gyrstinge.dk være en oversigt over alle 4 ruter. (er på vej men ikke
færdig endnu)
Elever fra Kildeskolen vil udarbejde materiale til planche som skal stå på ruterne
med information.
Der vil være mulighed for at få en brochure med kort over ruterne.
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Skotsk whisky aften
Så gør vi det igen, for 16. gang.
Lokalrådet i Gyrstinge/Ørslevvester indbyder til whiskysmagning,
fredag d. 31. januar 2020 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 2019
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Kilden til fitness skriver
Nyt hold i Kilden til fitness
Cardio træning – Konditions- og udholdenhedstræning
Det primære fokus er at forbedre kondition og udholdenhed. Træningen foregår i intervaller til musik og med højt humør - og alle kan være med, uanset om
du vil træne op til dit første 5 km løb, eller du vil forbedre din tid på halv- eller
helmaraton. Belastning og tempo styrer man selv.
Vi træner i fitnesscenteret på cardiomaskinerne, trappen og evt. løb i hallen.
Ved at skifte mellem løb, cykel, crosstrainer og romaskine m.m. holdes de
store muskelgrupper hele tiden i gang, og det er derfor ikke nødvendigt at
træne lige så hårdt for at opnå den samme effekt, som ved en normal træning,
hvor kun en af delene trænes.
Træningen tilbydes gratis til medlemmer af Kilden til Fitness. Medlemmer skal
IKKE tilmelde sig holdet.
Ikke-medlemmer kan tilmelde sig holdet og kan herefter frit deltage på holdet.
Pris for ½ sæson (september – december) kr. 400,00. Pris for en hel sæson
(september – maj) kr. 600,00.
Du er velkommen til at møde op til træning og få en gratis prøvetime.
Holdet starter træning lørdag den 28. september 2019
Træning: Lørdag kl. 9-10
Derudover tilbyder vi Cirkeltræning mandage kl. 19-20 i hallen, og Teenfitness
torsdage kl. 17-18 - ligeledes i hallen.
På gensyn, instruktørene
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GIF skriver
I Gyrstinge IF er vintersæsonen kommet godt i gang. Alle vores hold er kommet
godt fra start, med en masse glade børn og voksne, som får bevæget sig og
hygger med lidt motion, og godt kammeratskab. Der er stadig plads til flere, så
hvis du sidder og gerne vil i gang med at dyrke noget sport, så kig gerne ind på
vores hjemmeside, www.gyrstingeif.dk, hvor du kan se træningstider på alle
holdene.
I badmintonafdelingen har vi sendt to af vores trænere på kursus i miniton, som
er badminton for far, mor og barn. De glæder sig til at starte et nyt hold op, for
at få glæden ved badminton ind så tidligt som muligt i barndommen, og lære
motoriske øvelser, samt udvikle deres koordination. Holdstart annonceres på
facebook og vores hjemmeside i starten af oktober.
Den 7. september holdt vi den årlige byfest med cykelløb og gadefodbold
turnering, samt fællesspisning om aften. Det virkede til at alle havde en hyggelig
dag i naboers og andres selskab.
Vi vil gerne sige tak til alle sponsorerne for den store opbakning til arrangementet,
grundet jeres opbakning fik vi 11.525 kr. ind i sponsorater, dette er vi meget
glade for, TAK for det. Samtidig skal der lyde en tak til alle de frivillige, som
hjalp til på dagen, samt alle jer der cyklede og spille fodbold, også en stor tak
til de lokalpolitikere, som også valgte at bruge en lørdag sammen med os herude
i Gyrstinge.
Vi glæder os til at få en rigtig god vintersæson, så mød endelig op og deltag på
et af vores mange hold.
På vegne af Gyrstinge IF
Lars Overholdt

Bøgebladet oktober 2019
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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.
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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Ringsted private skovbørnehave skriver
Så ramte efteråret også skovbørnehaven med alt hvad det indebærer af regn og
rusk, solskin, smukke farver og høst. Til vores skønne båldage i Hanemosen
bruger vi en masse af de ting, vi høster i vores køkkenhave, æg fra vores høns
og hvad vores familier nu har i overskud her i høsttiden. Det bliver til lækre
grøntsagssupper, høstbrød og ikke mindst agern-kakao. Det er fantastisk, hvad
vi kan finde af spændende ting i naturen.
Efter sommerferien er der startet en masse nye børn i vores børnehave. De skal
nu lære alle de rutiner, der er ved at være skovbarn - godt støttet af vores store
børn, der ivrigt lærer fra sig sammen med alle de voksne, deriblandt ikke mindst
vores nye pædagog Charlotte. Stort velkommen til alle.
Dejlige traditioner fylder en del hos os hen over efteråret.
Vi lagde ud med en skøn og lidt regnfuld skolegruppeovernatning for vores nye
skolegruppe. Der blev hygget i stor stil, og alle børnene klarede det hele til ug.
De børn viste virkelig, hvor robuste de er blevet af deres tid i skovbørnehaven
og nød overnatning i shelters i stor stil. De blev alle genforenet med deres
forældre, der kom med dejlig morgenmad i skoven til os alle lørdag morgen.
I slutningen af september holdt vi vores traditionsrige bedsteforældredag, hvor
børnene ivrigt og engageret viste deres bedsteforældre rundt på den allerbedste
legeplads - nemlig nogle af de bedste legesteder i Store Bøgeskov. Børnene
var stolte og viste på fineste vis, hvor hjemmevant de færdes i skoven og lærer
rutiner fra sig, der skal til for at færdes godt og trygt i vores dejlige skov.

Bøgebladet oktober 2019
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Byfesten skriver
Stemningsbilleder fra Byfesten
2019.

Cykelløbskommentatorer

Kommende stjerner klar
til start!
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Byfesten skriver
Borgmester Henrik Hvidesten er kommet i front - og
vinder løbet.

Gadefodbold!

Bøgebladet oktober 2019
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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 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
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
- privat pasningsordning
v/ Carina Langkjær Larsen
- Et privat alternativ til det
kommunale dagtilbud.
Gårdstofte 54
4100 Ringsted
2063 5803
denfrie-privatpasningsordning.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

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

Peberdalsgaard BISON
Ledig annonceplads
kontakt Lokalrådet
for tilbud

Bøgebladet oktober 2019

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

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 Kristine Heine Kristensen
Store Bøgeskovvej 30 B, Ringsted
3810 5040, khk@ringstedskovborn.dk
Landsbyhuset, landsbyhuset-gyrstinge.dk
formand Jens Andersen,
Høtoften
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 Facebook - eller måske du bare kan spørge naboen. Under alle
omstændigheder – velkommen til!
Bøgebladets redaktion
Bøgebladet oktober 2019
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Oktober
01.
03.
05.
06.
07.
08.
10.
13.
14.-18.
15.
22.
24.
25.
29.
November
05.
12.
17.
19.
26.
29.

Kalender
Bøgebladet udkommer
Høm Brugs-bussen kører, kl. 9.45, hver tirsdag
Tirs.klub.: Kortspil
Petanque ved Landsbyhuset, kl. 14.00, hver torsdag
Oktoberfest, arr. GIF, Landsbyhuset, kl. 18.00
Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
Petanque ved Landsbyhuset, kl. 14.00, hver mandag
„Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 15.00, hver mandag.
Tirs.klub.: „De dansk-vestindiske øer og den danske slavehandel“, kl. 14
Lappeskrædderne, præstegården, kl. 14.00, hveranden torsdag
Kaffebord, Landsbyhuset, kl. 14.00
Efterårsferie, Kildeskolen
Tirs.klub.: Kortspil
Tirs.klub.: „Fra den dummeste dreng i klassen til lobbyist på Christiansborg“
Åbent hus, Kildeskolen, SFO og børnehave, kl. 15.30-17.00
Halloweenfest, arr. Kildeskolens SFO, Landsbyhuset
Tirs.klub.: Kortspil

Tirs.klub.: Foredrag Leif Drescher „40 år med Flyvevåbnets redningshelikopter“.
Tirs.klub.: Kortspil
Indvielse, nye naturruter, Ørslevvester gadekær
Tirs.klub.: Bankospil
Tirs.klub.: Kortspil
Bedsteforældredag, Kildeskolen

December
Bøgebladet udkommer
Julegudstjeneste og juletræstænding, Kildeskolen
Tirs.klub.: Julefest
Lucia-optog, Kildeskolen
Julefællesspisning, arr. Lokalrådet, Landsbyhuset

01.
03.
13.
19.

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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