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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:
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 februar - deadline 25. jan
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Lokalrådet skriver
I årtier har Gyrstinge og Ørslevvester været et trygt og roligt samfund. Drevet
af stærke værdier som sammenhold og fællesskab. Det er bl.a. på baggrund af
dette stærke sammenhold, at byen fortsat er et fremragende eksempel på en
landsby i vækst og udvikling til forskel fra mange andre landsbyer i Ringsted
Kommune og Danmark generelt.

Vi har stærke foreninger, lokalråd og menighedsråd der alle bidrager til at knytte
de nære bånd til fællesskabet og sprede glæde igennem de ting vi opnår, når vi
arbejder sammen mod det mål, der driver netop dette fællesskab. Dette har vi
igennem tiden opnået store resultater med og vi bør ikke holde os for gode til at
hylde dem, der lægger mange timer i disse foreninger og bruger energi til glæde
for os alle. Dette er essensen af det stærke, nære demokrati som vi både national
og lokalt kan være stolte af.

Dette nære demokrati trues dog af en anden kraft. Det u-nære og uvedkommende
fælleskab som foregår bag de lukkede ruder i hver vores huse. Her kan vi sidde
for os selv og opfange de signaler, der drypvis kommer til os via f.eks. sociale
medier, sladder og sporadisk snak i krogene…. Dette kan vi så hver især vælge
at tolke så det bedst muligt passer ind i det verdensbillede, der skaber vores
opfattelse af virkeligheden. Vi kan sidde bag lukkede ruder og taste løs på
sociale medier om hist og her i en opfattelse af, at dette er den reelle virkelighed
og i et sporg, vi aldrig ville tage i brug, når vi måtte stå ansigt til ansigt med
hinanden. Nok er vi dannede mennesker i vores opdragelse, men den indre
rebel lige under overfladen og kommer desværre ofte frem her.

Dette er det u-nære fællesskab og her kan siges meget godt og skidt. Essensen
er, at vi med denne fremgangsmåde fremmer mistroen til hinanden og underminerer
det nære demokrati som skaber resultaterne og fremskridtet for vores
lokalsamfund. Vi bør holde os for gode til at komme ud med halve rygter og
usande verdensbilleder uden først at have spurgt de mennesker, ansigt til ansigt,
om rigtigheden af disse ting. Vi bør møde mennesker med respekt og lydhørhed,
også på sociale medier og bag lukkede ruder.
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 Lokalrådet skriver - fortsat

 Forsidefoto

Det er min klare opfattelse, at vi fortsat har et stærk samfund i Gyrstinge og
Ørslevvester, men det kræver at vi arbejder med at fremme det nære fællesskab
og demokrati og møder hinanden, som de mennesker vi er og men den respekt
vi alle fortjener og forventer.

Der findes ikke digital dannelse, kun dannelse. Den gælder til gengæld alle
steder…

Næste Lokalrådsmøde er den 7. januar 2020 kl. 19.30 i længen i Præstegården,
men inden da håber Lokalrådet at se rigtigt mange til både 1. søndag i advent
samt til Grønlangkålsarrangementet der denne gang indeholder koncert – læs
mere andetsteds i bladet.

Med venlig hilsen
Jess Friis
Formand

Bakkegårdsvej 85; Gyrstinge Mølle, bygget i 1846 af Stiftelsen Sorø Akademi. Møllen
var en hollandsk model med segl på vingerne og med gangbro, hvor man kunne gå og
dreje vingerne op mod vinden. Den var oprindeligt tækket med strå, der senere blev
udskiftet med spåner. I ca. 1907 blev der monteret vindroset, dvs. små vinger der automa-
tisk drejede de store vinger op mod vinden. Vingerne blev fjernet ca. 1946 pga. nedslid-
ning. Stuehuset brændte i 1993, og resten af møllen væltede i stormen  i 1999. Der har
været tre traditionelle møllere gennem årene, som malede korn til såvel dyrefoder som
til mel. (Kilde: BørgeJohansen)
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  Kildeskolen skriver
På Kildeskolen har vi gjort klar til en hyggelig december. Indskolingen har været
i skoven og hente det store træ til skolegården. Træet er sponsoreret af Stiftelsen
Sorø Akademi til Lokalrådet og opsætning sker i samarbejde med skolen.
Den 29. november havde børnene deres bedsteforældre med i skole, da vi har
tradition for, at vi sammen pynter skolen op til jul. Dagen startede i kirken, hvor
3. klasse opførte krybbespil. En dejlig og højtidelig tradition, som vi skaber i
samarbejde med vores præst og Menighedsrådet.
Den 13. december går 4. klasse Lucia. Man er velkommen til at kigge inden

for på skolen denne dag. Vi sætter kaffen frem til
eventuelle gæster, som har lyst til at blive til en snak
og lidt hyggeligt samvær efter Luciaoptoget. Kaffen
vil stå i personalerummet på 1. sal. Luciaoptoget er
kl. 9.15.

INFORMATIONSMØDE FOR FORÆLDRE TIL
SKOLESTARTERE AUGUST 2020.

TORSDAG 9. JANUAR 2020 kl. 17.00-18.00
Har du et barn der skal starte i skole til august 2020, så inviteres du at besøge
Kildeskolen.
Vi glæder os til at fortælle kommende forældre om, hvordan vi skaber gode
muligheder for faglig læring og fordybelse, bl.a. har vi læsebånd og fordybelsesfag
allerede fra 0. klasse. Vi fortæller også om den trygge overgang fra børnehaven
til skolen. Vi kalder det 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. Inden Spirestart den 4. maj 2020 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 Informationsmødet får I mulighed for at få besvaret
eventuelle spørgsmål om Kildeskolen. Vi mødes i skolens
bibliotek til orientering, snak og rundvisning.
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 Kildeskolen skriver - fortsat
Temauge – Science - KLIMA. 
I oktober arbejdede hele skolen med et fælles tema: KLIMA. Klasserne
arbejdede med forskellige emner inden for temaet.
De yngste klasser fokuserede på insekters betydning for klimaet og de ældre
klasser arbejdede med emner som fossile brændstoffer, genbrug, grøn energi,
plastic Fantastic og drivhuseffekt.
Det var skønt at opleve børnenes store interessere og engagement og alle fik
viden om „CO2 syndere“ og drøftede, hvad vi hver især kan gøre.
Ugen blev afsluttet med en stor Science Fair udstilling, hvortil der var meget
stor forældreopbakning.
Lego leauge turnering i november
Kildeskolens valghold deltog igen i år i Lego Leauge
turneringen ved Mærsk McKinney Videnscenter i
Sorø den 9. november. Det var imponerende at se,
hvad børnene havde fået lavet til den årlige
konkurrence, både i selve forløbet og så godt de præsterede under hele lørdagen.
Eleverne kan være stolte af deres resultat.
Lokale og andre interesserede kom på besøg den 27. november.
Her havde man mulighed for at se Kildeskolens nyrenoverede lokaler.
Borgmesteren indviede det nye Håndværk og Design lokale og
elevrådsrepræsentanter fungerede som guider ved rundvisninger på skolen. På
billederne ses forvandlingen i det gamle hjemkundskabslokale, som i dag kaldes
madkundskab.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår og takker for samarbejdet i 2019.
Venlig hilsen os alle på Kildeskolen
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 Lokalrådet skriver
Midt- og Vestsjællands Politi har gennem nogen tid ønsket at få et tættere forhold
til borgerne ude i de mindre landsbyer. Anledningen er, at vi ønsker at øge
trygheden og hjælpe politiet til at blive opmærksomme på de problemer der
opstår lokalt i landområderne.
Derfor har man indenfor Forebyggelsesafdelingerne på de lokale politistationer
udpeget nogle såkaldte „områdebetjente“, der hver især skal stå for kontakten
til borgerne i de sager, der ikke kræver anmeldelse til politiet. Almindelige
strafbare forhold skal fortsat anmeldes til servicecentret på „ 114“ eller i hastende
tilfælde på „112“.
For at forbedre kontakten til områdebetjenten har man besluttet at skabe kontakt
til  enkelte borgere i lokalområderne i den hensigt, at disse kan være mellemled
for kontakten til områdebetjenten. Disse personer kaldes „Trygheds-
ambassadører“ og skal findes i den gruppe borgere, der nyder tillid i
lokalsamfundet gennem sit job, netværk eller engagement i  lokalsamfundet.
Tryghedsambassadøren skal , som nævnt
, være mellemled til områdebetjenten og
kan derved videregive oplysninger om
mistænkelige hændelser, der ikke
umiddelbart  kræver anmeldelse til
politiet. Tryghedsambassadøren kan
endvidere være med til at aflive myter og
vandrehistorier før disse ødelægger
trygheden lokalt, idet  områdebetjenten
kan  følge op på oplysningerne og be- eller afkræfte disses rigtighed.
Med henblik på at få udpeget en områdeambassadør for Gyrstinge om omegn
deltog jeg den 5. november 2019 i møde i Gyrstinge Lokalråd, hvor jeg fik
lejlighed til at orientere om den nye ordning. Forinden havde jeg talt med et
medlem af lokalrådet og på dennes foranledning henvendte Nina Overholdt,
Gyrstinge Præstemark 3, Gyrstinge sig til undertegnede, idet hun var villig til at
fungere som tryghedsambassadør for Gyrstinge og omegn. Fremadrettet er Nina
Tryghedsambassadør for området i og omkring Gyrstinge og kan kontaktes af
alle beboere i området, der ønsker kontakt til områdebetjenten.
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 Lokalrådet skriver - fortsat
Man er også velkommen til at kontakte undertegnede , Claus Andersen, Ringsted
politi direkte på tlf. 5089-3483. Blot skal man huske, at egentlige strafbare
forhold stadig skal anmeldes til servicecentret i Roskilde på „114“ eller i hastende
tilfælde på „112“.

Med venlig hilsen
Claus Andersen, politiassistent,

Forebyggelsesafdelingen.

 Kildeskolens børnehave skriver

I Kildeskolens børnehave varmer vi stille og roligt op til jul - vi har produceret
hemmeligheder et stykke tid, men er ikke helt i mål endnu. Vi skød julen igang
for alvor den 25.11. hvor vi var på den årlige tur til Ishøj teater, hvor vi så
„Nissen på mandlen“. Vi har hentet juletræ, vi skal til Cirkus Nissesjov i Ring-
sted, have julefrokost, til julegudstjeneste og sidst men ikke mindst afholde den
store juletræsfest. Indimellem bliver der også tid til at hygge med julesange og -
historier, juleklip og meget andet.
Men trods travlheden fastholder vi også de faste rutiner i løbet af dagen. Især
samlingen er en vigtig del af dagen, hvor vi taler om dagen, vind og vejr, og
dagens bogstav. Måske har et barn eller flere lige oplevet noget de gerne vil
dele, vi synger, læser og sørger i det hele taget for, at alle bliver set og hørt og
kommer godt igang med dagen. Formiddagsaktiviteter og frokost foregår på
de enkelte stuer, hvorefter vi alle mødes ude på legepladsen.
Her i vinterhalvåret bestemmer vejret, hvor længe vi er ude - og om vi spiser
eftermiddagsmad ude eller inde. Men vi håber lidt, at den megen regn efterhån-
den bliver til sne, så vi kan få mulighed for at benytte vores kælkebakke i år,
som altid er meget populær!

Glædelig jul og godt nytår fra børn og personale
i Kildeskolens børnehave
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 Landsbyhuset skriver
Det er dejligt, at der nu igen er fuld gang i aktiviteterne i Landsbyhuset. Ikke
mindst er det en fornøjelse at motionere på fitness-balkonen lørdag formiddag
med udsigt til hallen, hvor Gyrstinges fremtid – de 2-3-årige - boltrer sig på alt,
hvad der findes af redskaber. Og det kunne jo ikke lade sig gøre uden de
medvirkende, aktive forældre.

Udendørs er der ikke sket så meget som vi kunne ønske. Vi har jo ikke fået
sået græs på den nye boldbane, men vi regner med, at de buske og træer, der
skal plantes langs arealet stadig kommer i jorden inden jul.

Det er svært at forstå, at vi nu går ind i Landsbyhusets 10. driftsår. Vi må sige,
at brugerne passer godt på huset. Selvfølgelig har der undervejs, været investeret
i forbedringer og reparationer, men det er trods alt i en mindre skala. I år er
festsalen således blevet malet. Vi følger stadig nøje utæthederne i taget over
hallen, men vi og vores tekniske rådgivere undrer os over, at vi stort set intet har
set til problemerne i det forløbne år. Det betyder, at vi ikke har fundet det
nødvendigt at foretage større indgreb. Vi får stadig foretaget udvendigt eftersyn
af taget hvert kvartal.

Med hensyn til driften må vi sige, at økonomien hænger tilfredsstillende sammen.
Den driftsaftale vi har med kommunen udløber til nytår, og vi afventer et møde
om den fremtidige aftale.

På bestyrelsens vegne
Jens Andersen

*****

Det er ved at være en tradition, at vi mødes i Landsbyhuset en gang om måneden
til kaffebord og hyggesnak. December skal da heller ikke være nogen undtagelse,
så vi er klar søndag den 8. december kl. 14 til årets sidste sammenkomst. Der
er som sædvanligt ingen tilmelding, og prisen holder vi på 20 kr. pr. deltager.
I det nye år starter vi op den 12. januar, samme tid og sted.
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 Tirsdagsklubben skriver
Det var nødvendigt at bytte om på rækkefølgen af  planlagte foredrag p.g.a.
sygdom. Poul O. Nielsen var heldigvis frisk på at komme den 8.oktober, hvor
han fortalte om og viste billeder fra rejsen til Australien og New Zealand, lande
på den anden side af kloden i forhold til Danmark. Indtil videre er det uvist,
hvad der bydes på af foredrag den 25. februar.  
   
Den 22. oktober causerede Jens Richardt muntert  over sit spændende liv, bl.a.
som lobbyist på Christiansborg. I løbet af sine første skoleår fik han en skriftlig
udtalelse fra læreren, at han var den dummeste dreng i klassen. Heldigvis havde
han evnen til at komme videre og vise omverdenen noget andet. Det var muligt
at klare sig rigtig godt trods et dårligt skudsmål.

Leif Dreschers foredrag om 40 års arbejdsliv med Flyvevåbnets red-
ningshelikoptere, var med mere dramatik og alvor. Oftest endte redningsaktioner
med en lykkelig udgang. Mandskabet er helt sikkert nogle af hverdagens
helte med arbejdsplads til lands, vands og i luften.

Bankospil, igen succes, med stor koncentration, flotte gevinster og fuldt hus.

JULEFESTEN er i skrivende stund planlagt og byder på sange, smørrebrød,
kaffe m.m. Vi er så heldige, at klubbens trofaste taffelmusikant, Max, også
kommer.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 11. februar. Eva Melhof, præst i Snesere,
fortæller om „Lys i mørket, mit liv som blind„. En beretning om at klare livet og
se muligheder og ikke kun begrænsninger på trods af et handicap.

Arbejdsgruppen ønsker god jul og godt nytår! På gensyn til Nytårskur, den
14.januar!!

Hilde
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Gyrstinge kirke
december - januar 2020

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
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Julemøde

Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge menighedsråd indbyder til
Julemøde for pensionister og efterlønnere i Bringstrup

forsamlingshus
lørdag d. 7. dec. Kl. 14 – 16.45

Kl. 14.00 kommer Otto Lundgaard og fortæller om Storm P. og julen
Derefter er der kaffe, hygge og sang.
Kl. 16.00 afsluttes eftermiddagen med andagt i Bringstrup Kirke.
Der er ikke tilmelding til arrangementet, som også er gratis, og menighedsrådene
arrangerer transport for deltagere, som ønsker dette.
Fra Gyrstinge kl. 13.30 – fra Ørslevvester kl. 13.35 – fra Sigersted kl.13.45
Fælleskørsel til Bringstrup kræver tilmelding til Bodil Krag Andersen senest
man. d. 25. nov. tlf. 5784 5380.

Venlig hilsen Menighedsrådene

Menighedsrådene i Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge
indbyder til reception

den 26. januar kl. 15 – 17 i Gyrstinge Præstegård
da vores præst Lisbeth Lundbech

har valgt at gå på pension efter næsten 32 års ansættelse.

Receptionen holdes efter 3 afskedsgudstjenester
Sigersted kl. 9

Bringstrup kl. 10.30
Gyrstinge kl. 14

Alle interesserede er velkomne.

Med venlig hilsen Menighedsrådene

Afskedsreception
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Et farvel med stor tak

Den 31. januar 2020 har jeg opsagt min stilling som sognepræst i Bringstrup-
Sigersted-Gyrstinge pastorat for at gå på pension. 32 år er det blevet til, siden
jeg i slutningen af januar 1988 flyttede ind i Præstegården med min familie, som
dengang bestod blot af min mand og vores ældste datter.
Køkkenet var ikke helt færdigt, men det tænkte man ikke nøjere over dengang,
så vi kogte blot dåsesuppe på et campingblus i kælderen den første måned –
men sikke en velkomst vi fik! Den første aften i Præstegården dukkede
hovedsognets formand op midt i flytterodet med en stor plante og en tube creme
fra alle 3 sogne for at sige velkommen. Det varmede med en sådan velkomst.
Få dage senere var der så indsættelsesgudstjeneste i de 3 kirker, kun afbrudt af
et stort frokostarrangement i Bringstrup Forsamlingshus for hele pastoratet.
Det var en dejlig søndag og søndagens navn var Seksagesima. Jeg har aldrig
siden kunnet prædike over teksten til denne søndag uden at mindes min
indsættelse.
Og sådan har der gennem de mange år været mange store og små begivenheder,
som jeg vil mindes med glæde: gudstjenester og kirkelige handlinger, Sct.
Hansaften i Præstegårdshaven, Høst, foredragsaftener, sogneudflugter,
konfirmander og minikonfirmander, babysalmesang, nye messehageler og meget,
meget mere – for ikke at forglemme de mange gode samtaler og møder med
pastoratets beboere i lyst og sorg. Tak også til de mennesker, som trofast
dukkede op ved gudstjenesterne og var med til at „bære“ en dengang relativ
ung og utrænet præst.
Naturligvis har der også været begivenheder og samtaler, jeg helst havde været
foruden. Dem vil jeg tage med mig med stille eftertanke.
Jeg kender ikke pastoratets fremtid, men jeg kan sige, at sognene og det kirkelige
liv har ændret sig meget i den tid, jeg har været præst. Tiderne er blevet nogle
ganske andre, men jeg har stor tiltro til, at kirken også har en fremtid også på
dette sted, såfremt man ikke taber målet af sigte: forkyndelsen af Jesus Kristus
som korsfæstet og opstanden. Skulle det ske, ville jeg være bekymret.
Jeg vil derfor ønske jer alle fred og alt godt og på egne og min families vegne
sige tak, tusinde tak.

Lisbeth Lundbech
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Juleprædiken 2018

Kedsomhedsknappen
Det siges, at visse museer har installeret kedsomhedsknapper, som man kan
trykke på, hvis nu den genstand, man iagttager, af den ene eller anden grund
skulle kede én. Så vil man få forevist noget mere spændende, for det ligger i
vores tid i dag, at man under ingen omstændigheder må kede sig. Mantraet er
så at sige bevægelse og evig forandring. Mod hvad, er der vist ingen, der ved.
Vi ved ikke, hvornår nok er nok og hvilken vision eller mål, vi stræber efter.
Men lad det nu være, for nu vil jeg fortælle jer en hemmelighed: HER I KIRKEN
MÅ TIDEN GERNE GÅ I STÅ OG HER ER INGEN KEDSOM-
HEDSKNAPPER.
Hvert år læser vi f.eks. juleevangeliet d. 24. december „og det skete i de dage“
og hvert år synger vi de samme salmer, læser de samme bønner o.s.v. Kedeligt!
Nej, nej og atter nej!!Det er bestemt ikke kedeligt. Tværtimod, for det giver
mening og dybde og er erindringsbærende. Lagret i vores krop ligger jo
erindringen om vort livs juleaftener, der ikke sjældent bliver bedre, jo længere
vi går baglæns i tiden, men som også bringer en livsfornyende håbshorisont til
os med en livgivende forkyndelse om lys i mørke og håb i modløsheden.
Nej, i kirken skal der ikke trykkes på kedsomhedsknapper, hvilket flere
skoleledere og børnehavepædagoger også har givet udtryk for ved
juleafslutningerne. „Nu kommer du vel ikke med alle mulige fantasifulde påhit“,
siger de, for julen og julens budskab skal der ikke røres ved!
Verden og Himlen
I juleevangeliet hører vi så den lille nøgterne fortælling om en lille fattig familie,
som p.g.a. storpolitiske omstændigheder må føde deres barn i en stald på
Bethlehems marker, som så mange andre fattigfolk også angiveligt måtte det.
Et ædetrug bliver barnets første seng; men alligevel er det ikke de nøgterne
kendsgerninger, der er meningsbærende for os. De er der. Det er rammen og
den kan ikke undværes, men sandheden og dybden i det skete stikker dybere
end dette. Der er da heller ikke – så vidt vides – en lille faktaboks på krybben
med angivelse af mål, vægt og apgarscore. Nej, vores opmærksomhed retter
sig mod noget andet, nemlig at denne lille fattigkårsdreng er andet og mere end
mål, vægt og apgarscore. Han er himlens kongesøn. Vi hører derfor ikke blot
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om denne verden med dens råhed og kynisme, men også om det himmelske lys
på marken, som bringer bud om noget virkelig nyt – bringer bud om et himmelsk
indbrud eller gennembrud i verden ligesom forhænget ind til det Allerhelligste
Langfredag flængedes fra øverst til nederst og tillod Gud at komme ud i verden
– ud til hver og en af os.
Fra den dag, hvor himlens kongesøn fødes, får vi altså lov til at se på verden
med andre øjne, for verden er jo tydeligvis ikke blot kejserens eller de militære
myndigheders verden. Den er også Guds, for her er også lys, skønhed,
fællesskab, barmhjertighed og fred. Måske ikke hele tiden, men det lader sig
ane indimellem eller som den gammeltestamentlige profet Esajas profeterede
om dette særlige barn: „Han skal være et lys i mørket, underfuld Rådgiver,
Vældig Gud, Evigheds Fader, Fredsfyrste. Store ord om et lille afmægtigt barn.
Tegnet
Tegnet på, at det forholder sig således, er ganske mærkværdigt: „I skal finde et
barn, som er svøbt og ligger i en krybbe“, siger englen til hyrderne. Det er godt
nok et lidt utydeligt og tåget tegn uden den mindste pomp og pragt, men ikke
desto mindre er det tegnet vi får. Et tegn i bevægelse. Et tegn i modsigelse. Et
tegn i kontrast, men alligevel et tegn, som gjorde verden hellig og forkynder for
os, at vi ikke er alene og at vi alene ikke har ansvaret for os selv og verden.
Ansvaret er også Guds. Han er her også, selv om han indimellem er lidt svær at
kende. Han er her som lyset i mørket.
Rigtig glædelig jul.

Amen.

Juleprædiken 2018
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22. december kl. 10.30 i Bringstrup
Med stor succes havde gudstjenesten lige op under jul sidste år dette tema:
„Hvorfor synger vi aldrig?“.
Mange mennesker får ikke sunget de mange julesalmer, som de kender og
elsker. Men hvad så, hvis man elsker disse mange dejlige salmer? Hvornår kan
man få lov til at synge dem? Der vil blive lejlighed til at synge dem ved
gudstjenesten den 22. december kl. 10.30 i Bringstrup, da gudstjenesten den
dag vil forme sig som en slags ønskekoncert, hvor alle deltagere får mulighed
for at ønske. Der vil ikke være prædiken og altergang, men vores „ønskekoncert“
vil udfolde sig i en ramme af læsninger, Fadervor og Velsignelsen.

Lisbeth Lundbech

„Hvorfor synger vi aldrig?“

Nytårskur i Sigersted kirke 1. januar kl. 15.00
Også i år tager vi hul på det nye år med en kort gudstjeneste og efterfølgende
servering af „boblevand“ og kransekage. Nytårskuren er en god lejlighed til at
hilse på naboen og skabe nye kontakter.
Hvis det kan lade sig gøre, vil der også være et mindre musikalsk indslag.

Lisbeth Lundbech

Nytårskur
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Vi siger farvel til Lisbeth Lundbech vores sognepræst i næsten 32 år, og man
kan finde en indbydelse til en reception her i Bøgebladet i den anledning.
Så melder spørgsmålet sig helt naturlig: Hvem er så den nye præst, som skal
afløse Lisbeth ?
Ja, i skrivende stund ved vi det ikke. Vi ved kun, at der i første omgang bliver
ansat en vikar, og at det er biskoppen, som finder en til os.
Når det ikke har været muligt at ansætte en ny præst pr 1. feb. 2020, hvor
Lisbeth stopper, skyldes det, at det har trukket ud med at få gang i den tiltrængte
renovering af præsteboligen i Bringstrup. Det er nemlig sådan, at vores
kommende præst har bopælspligt i præsteboligen, og da der bl.a. skal laves
handicapvenlige tiltag og erhvervsdelen skal ændres, kræver det en større
omgang.
Der har været en del bump på vejen og mange overvejelser: Hvor skulle boligen
ligge, skulle vi bygge nyt, hvor megen renovering er nødvendig for at lave en
tidssvarende bolig, og så er der også lige det med pengene.
Menighedsrådene i Bringstrup Sigersted og Gyrstinge besluttede sig for at bevare
præsteboligen i Bringstrup og få den renoveret/ombygget.
Vi har så haft renoveringen i udbud og har nu fundet frem til den entreprenør,
der skal forestå ombygningen.
Vi håber, at boligen bliver klar til indflytning til sommer, og vi i løbet af foråret
kan opslå en stilling og få mange ansøgere til den.
Vi skal nok holde jer orienteret her i Bøgebladet det næste stykke tid.

Menighedsrådet
v/Kirsten Forsingdal

Ny præst
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Torsdag d. 19. december. kl. 18.00 i Landsbyhuset
Traditionen tro er der også her i 2019 både Julekoncert og fællesspisning med
grønlangkål, MEN:
I år - som noget nyt - har Lokalrådet og Menighedsrådet valgt at slå
arrangementerne sammen og holde begge fælles i Landsbyhuset.
Programmet bliver som følger:
18.00Spisning. Menu: Grønlangkål m/hamburgerryg og brune og hvide kartofler
19.00Koncert med Sorø drenge- og mandskor, som vil synge julen ind for os.
Ca. kl. 20 Kaffe, kage og julehygge med uddeling af præmier.
Vi skal også have julequiz og for børnene bliver der undervejs en ’nisse-
konkurrence’. Derudover kåring af Gyrstinge/ Ørslevvesters „julehus 2019“.

Pris for hele arrangementet 50 kr. for voksne og børn ½ pris
Øl, vand og vin kan købes til rimelige priser.
Tilmelding til Leif tlf: 22 18 85 05 mail: leifheinrichlarsen@gmail.com
Eller          Bodil tlf.: 57 84 53 80 mail: bka@pc.dk
senest søn. 19./12
Ønsker man ikke at spise med, er man velkommen til at komme kl. 19 til
Julekoncerten. Efterfølgende kan kaffe og kage købes til 20 kr.

Venlig hilsen Lokalråd og Menighedsråd.

*****

Hvor er Gyrstinge / Ørslevvesters „julehus“ 2019?
Vi skal finde nogle af de mest/pænest julepyntede huse til titlen som „Gyrstinge
/ Ørslevvesters julehus“.
“Indsend dit forslag med hvilken adresse, der skal vinde titlen som årets julehus
til lokalrådet (lokalraadet@gyrstinge.dk) inden d. 15. december.
Lokalrådet og Vibeke Wojctzak er i dommerkomiteen og nominerer 3 huse
blandt de indkomne forslag, og vinderen kåres ved grønlangkålsarrangementet
i Landsbyhuset torsdag d. 19. december.
Vi håber I har lyst til at lege med.                                                 Lokalrådet

Julekoncert og Grønlangkål



19Bøgebladet december 2019

Julefrokost i Spiseklub for Enlige
Onsdag d. 11. december kl. 18.00 i Gyrstinge Præstegård

Er du enlig, har du lyst at nyde et måltid mad sammen med andre enlige, så er
du velkommen til at komme og være med til klubbens julefrokost.
Alt er næsten som det plejer. 3 „kokke“ har forberedt måltidet og aftenen, det
koster kun 50 kr. at deltage og man er velkommen - også selv om man bor
udensogns.
Men: da aftenen står i julens tegn, er der pakkeleg, og alle skal
medbringe en pakke, som der senere spilles om.

Er du ikke tilmeldt ved sidste spiseaften, bedes du tilmelde dig til Kirsten
Forsingdal; tlf.: 2617 4503 eller mail: kirsten@krogagergard.dk
Senest mandag d. 9. dec.

Der er fast spiseaften 2. onsdag i måneden, så efter nytår, når det bliver år
2020, er første spiseaften i klubben onsdag d. 8. januar kl. 18.

Glædelig jul og godt nytår til alle
Lokalrådet og Gyrstinge Menighedsråd

Julefrokost
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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

Træffetider:
Træffes efter aftale.
mandag: fridag

Graver: Kirsten Kristensen
tlf.: 22 43 64 62
Mandag: fridag

Kirkelig vejviser

December 2019
01. – 1. s. i advent: Bringstrup 10.30 – Gyrstinge 15.00 (familiegudstjeneste)
08. – 2. s. i advent: Allindemagle 9 – Sigersted 10.30
07. – julemøde: Bringstrup 16.00
15. – 3. s. i advent: Gyrstinge 9.00 (Mette Marbæk Johansen)
22. – 4. s. i advent: Bringstrup 10.30 („Hvorfor synger vi aldrig“)
24. – Juleaften: Gyrstinge 14.00 – Sigersted 15.15 – Bringstrup 16.30
25. – Juledag: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
26. – 2. juledag: Gyrstinge 10.30
29. – Julesøndag: Vetterslev 9 – Bringstrup 10.30

Januar 2020
01. – Nytårsdag: Sigersted 15.00 (Nytårskur)
05. – Helligtrekongers søndag: Allindemagle 9 – Gyrstinge 10.30
12. – 1.s.e.h.3 k.: Bringstrup 9 (Mette Marbæk Johansen)
19. – 2.s. e. h. 3 k.: Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30
26. – 3. s. e. h. 3 k.: Sigersted 9 - Bringstrup 10.30 – Gyrstinge 14.00

Februar 2020
02. – Sidste s. e. h. 3 k.: Gyrstinge 9 (NN) – Sigersted 10.30 (NN)
09. – Septuagesima: Sigersted 9 (NN) – Bringstrup 10.30 (NN)
16. – Seksagesima: Bringstrup 9 (NN) – Gyrstinge 10.30 (NN)
23. – Fastelavn: Sigersted 10.30 (NN) – Gyrstinge 14 (Marbæk Johansen)

Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er angivet
OBS! Der tages forbehold for ændringer
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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
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 Kilden til fitness skriver
Kilden til fitness inviterer til ordinær generalforsamling

torsdag den 16. januar kl. 19.00 i Landsbyhuset

Dagsorden i følge vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning v/ bestyrelsen
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/kasseren
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Fremlæggelse og godkendelse af budget
8. Valg af bestyrelse og suppleanter.
9. Indkomne forslag
10. Valg af revisorer
11. Eventuelt

Indkomne forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 8 dage før
afholdelse. Stemmeberettigede er fuldgyldige medlemmer af foreningen, som er
fyldt 15 år. Medlemmer under 15 år har taleret ved generalforsamlingen og
forældre/værge kan afgive stemme for dem. Hvert fremmødt medlem har 1
stemme. Valgbare er fuldgyldige medlemmer, som er fyldt 18 år.
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  Kilden til fitness skriver - fortsat

Kilden til fitness inviterer til yoga event
mandag d. 16. december kl. 17-18.30

i festsalen i Landsbyhuset.
Alle kan deltage - har du brug for at optimere din træning, få et energi boost
eller give kroppen lidt velfortjent wellness i form af yoga for krop og sjæl, så
kom. Det er gratis for medlemmer og koster 50 kr for ikke medlemmer (beta-
les på selve dagen).
Tilmelding er nødvendig da vi max har plads til 18 prs.
Ring eller sms tilmelding til 4116 1984
Medbring gerne underlag, et tæppe.

Få en bodyscanning!
I samarbejde med Herbalife vil vi i starten af det nye år tilbyde et par eftermid-
dage, hvor det er muligt at få foretaget en bodyscanning, og efterfølgende per-
sonlig snak om tal, kostvaner og træning. Tilbuddet er uforpligtende, og der er
ingen købetvang.
Hold øje med mere info på vores hjemmeside tilfitness.dk og vores
facebookside.

Husk også at vi fortsat tilbyder:
- Cirkeltræning mandage kl. 19-20 i hallen i Landsbyhuset

- Teenfitness (10-14 år) torsdage 17-18 i hallen i Landsbyhuset

- Cardiotræning i centret lørdage kl. 9-10.

På gensyn!
Kilden til fitness

- dit lokale foreningsfitnesscenter
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  GIF skriver
I Gyrstinge IF har alle afdelinger fået en masse gamle som nye medlemmer på
vores mange hold, og vi er glade for at se så mange glade børn, såvel som
voksne.
I badmintonafdelingen har vi i år startet et Miniton hold, Far, mor og barn
badminton op, og vi har indtil nu været 6 glade familier, som hver lørdag fra kl.
10:45 til 11:45, slår deres folder i badmintonens spændende og interessante
verden, med masser af sjove lege, motoriske øvelser, en masse fællesskab og
selvfølgelig badminton. Vi kunne dog godt tænke os, hvis vi kunne blive lidt
flere, så mød endelig op og få en gratis prøvetime.
Husk også det er muligt at leje en badmintonbane hver tirsdag fra kl. 19, se
mere på vores hjemmeside.

Vi vil også sige tak til alle vores fantasiske frivillige, som hjalp hos i forbindelse
med vores netop overståede Oktoberfest og alle de festglade deltagere som
havde valgt at købe billet og støtte op omkring vores arrangement. Vi gentager
succesen igen til næste år, hvor datoen vil være lørdag d. 3. oktober.

Fredag d. 22. november havde vi arrangeret vores første vinsmagning i GIF, og
på trods af lidt udfordringer med vores nye billetsalgsudbyder, var der kommet
32 forventningsfulde deltagere, som fik nogle hyggelige timer med god mad,
samt inspirerende og gode vine i selskab med Henrik fra Vin og Vin i Sct.
Bendtsgade i Ringsted, som nogle måske kan huske, da han i sin tid var
brugsuddeler i vores lokale brugs. Vi har allerede nu vores næste smagning på
plads. Det bliver en Ginsmagning fredag d. 21. februar 2020 kl. 19.00 i
Landsbyhuset. Der vil i første omgang kun
være 30 pladser til arrangementet, så hvis det
har vagt jeres interesse, så skal i skynde jer at
købe billet. Prisen vil være kr. 295,- ekskl.
gebyr. Hvis det nu viser sig at der er en kæmpe
efterspørgsel, vil vi i samarbejde med Henrik
fra Vin og Vin, se om vi ikke kan øge dette
antal.
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Ringsted private skovbørnehave skriver
Lørdag d. 7. december afholder GIF loppemarked i hallen i Landsbyhuset fra
kl. 12 – 15. Prisen for et bord som måler 1x2m er kr. 50,-. GIF vil have en
bod, hvor det vil være muligt at købe æbleskiver samt lidt at drikke. Man kan
skrive til vores formand Lars på formand@gyrstingeif.dk, hvis man vil booke et
bord eller flere. Vi håber at se en masse glade lopper.
Husk hvis I har ris eller ros, eller hvis I mener vi mangler nogle tilbud af andre
aktiviteter, så grib fat i en af bestyrelses medlemmer og lad os få en snak for at
se om vi ikke kan finde en løsning.
Vi ønsker jer alle sammen en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

På vegne af bestyrelsen i GIF
Jan Christoffersen

Træningstider og hold i GIF
(Mere information omkring holdene kan findes på www.gyrstingeif.dk )
Floorball:
Floorball mix hold 30+ er torsdage fra kl. 18-19.30.
Badminton:
MiniTon Far, mor og barn badminton fra 5 – 9 år lørdage kl. 10:45 – 11:45
Ungdom begynder/øvet fra 4. kl er mandage og onsdage fra kl. 17-18.
Familie begynder fra 5 år er onsdage kl. 18-19.
Senior begynder/øvet fra 15 år er onsdage kl. 19:30-21:30.
Baneudlejning er tirsdage fra kl. 19.
Gymnastik:
Hobbitterne, Far, mor og barn, er lørdage kl. 9:30-10:30.
Spillopperne fra 3-4 år er tirsdage fra kl. 16-17.
Krudtuglerne fra 5-6 år er tirsdage fra kl. 16:30-17:30.
De seje springere fra 1. kl. er tirsdage fra kl. 17-18:30.
Senior Motion 50+ er onsdage i festsalen fra kl. 10-11.
Fodbold:
Dame motionsfodbold fra 20+ er torsdage kl. 19:30-20:30.
Oldboys mandage fra kl. 20
Det er ikke for sent at melde sig til på et af vores mange hold, og vi håber at se
en masse nye, som gamle ansigter i den kommende indendørssæson.



26

 Gyrstinge i bevægelse skriver

Søndag d. 17. nov. kl. 10 blev der afholdt officiel indvielse af de nye
trampestier i lokalområdet.
Det blev en skøn dag hvor mange var mødt op i det gode vejr ved Ørslevvester
bålhytte. Der blev holdt tale af Bjarne Krog og Hanne Aagesen hvor der kort
blev fortalt om projektet. Der blev efter talerne udleveret oversigskort over de
fire ruter, så der var ingen undskyldning for at fare vild på dagen. Der blev lavet
to gåhold. Et hold gik 4 km på den blå rute „Ørslevvester rundt“ og et andet
hold gik 10 km ad den gule rute Ørnekildevej - Frømose Å - Gyrstinge skov-
kro og den grønne rute Mørup – Ørnekildevej - Ørslevvester.

Der blev tændt bål, grill og lavet  varme drikke ved bålhytten mens folk var ude
at gå på ruterne. Der blev budt på noget at drikke samt pølser og brød til de
friske vandrere efter gåturen. Mange valgte at sidde rundt om bålet og snakken
gik på kryds og tværs. Til børnene var der desuden mulighed for at deltage i
skattejagt samt lave spejderslik. Det var en virkelig hyggelig dag, tak til alle
fremmødte.

Info: Ruterne kan nu ses på Gyrstinge.dk under „Naturliv“ og „Lokale trampe-
stier“. Derudover kommer der inden jul 4 infotavler op samt en brochureholder
i Ørslevvester og Gyrstinge. Placering af disse kommer i næste Bøgeblad. Vi
har lidt problemer med at få QR-koderne til at virke som de skal, men der
arbejdes på sagen, så mon ikke det lykkes
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Gyrstinge i bevægelse skriver -fortsat

Projektbeskrivelse:
Projektgruppen „Gyrstinge i bevægelse“ blev dannet i april 2014 af Jeanette
Baag og Hanne Aagesen. Et trefaset projekt blev sat i gang i samarbejde med
lokale foreninger og institutioner og andre lokale borgere efter borgermøder og
brugerundersøgelse. Derefter blev projektet skrevet ind i Helhedsplanen for
Gyrstinge sogn i Ringsted kommune. Projektet havde det formål at etablere
udendørsområder som var frit tilgængelige i lokalsamfundet, så man kunne mødes
på tværs af køn, alder og interesser og inspirere til motion, dannelse af nye
netværk og sociale arrangementer. Desuden var målet også at gøre lokalområdet
endnu mere attraktivt for tilflyttere og på den måde videreudvikle lokalsamfundet.

Gyrstinge i bevægelse vil gerne sige tak til alle dem, der i løbet af de 5 år
projektet har stået på, har hjulpet. Det ville uden tvivl ikke have været muligt at
gennemføre projektet uden den store opbakning, der har været lokalt… ingen
nævnt ingen glemt. Utrolig mange frivillige arbejdstimer er lagt i projektet og nu
kan vi stolte sige at det lykkedes at komme i mål med det hele og projektet er
fuldendt.

Der er blevet opført en  multibane og trampolin ved Kildeskolen i 2015, en
aktivitetsplads, svævebane og bålhytte ved Landsbyhuset i 2017 og nu sidst
men ikke mindst fire lokale trampestier i 2019. Der er indsamlet 2 millioner i alt
til projektet, den sidste del at projektet her i 2019 er finansieret af
udlodningsmidler fra Friluftsrådet og Bæredygtighedspuljen i Ringsted kommune
samt indsamlede midler lokalt vha. arrangementer og donationer.

Håber at alle aktiviteter vil blive til glæde og gavn i mange år fremover.

Mvh.
Gyrstinge i bevægelse
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Gyrstinge i bevægelse skriver fortsat
Flere billeder fra indvielsesdagen
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Ringsted private skovbørnehave skriver
Nu falmer skoven trindt om land… Efter et noget regnfuldt efterår i
skovbørnehaven, ser vi nu frem mod, at frosten gør sig indtog og igen ændrer
på vores skønne legesteder rundt omkring i skoven. Vi nyder at se, hvordan
årstidernes skiften ændrer ved skoven, og hvordan børnenes leg ændrer sig
med den.
Skolegruppen er godt i gang og har gennem efteråret arbejdet med Folk og
røvere i Kardemomme By. Det blev krydret med en tur til Bellevue Teateret,
hvor skolegruppen så teaterstykket og hyggede sig gevaldigt med en tur i
Dyrehaven. Det var en spændende tur, som alle havde glædet sig meget til.
Efteråret har også budt på et miniemne om grævlinger, da en af vores pædagoger
en dag fandt en død grævling i vejkanten. Den måtte selvfølgelig med til
børnehaven, hvor den blev undersøgt nøje både indvendig og udvendig, vi læste
bøger om grævlinger og lærte en masse nyt om Danmarks (næst)største rovdyr.
Som med mange af vores andre emner og projekter, fik kreativiteten også plads,
som I kan se på billedet.
Der klippes og klistres nu også til jul og juleforberedelserne er i fuld gang, og
mon ikke vi også snart får besøg af vores faste søde og frække drillenisser. Det
glæder vi os til.
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 Landsbyhuset skriver

Aktuel kunstner i festsalen i Landsbyhuset:

„Inner and outer worlds“ 

Jeg er autodidakt billedkunstner og har siden 80´erne arbejdet med grafik,
tekstil og akrylmaleri.

Jeg er for tiden i gang med at udvikle en ny grafisk metode, som kombinerer
collografi og andre højtryksteknikker, som plexiglas og linoleum. Jeg bruger
vandbaserede højpigment trykfarver på tørt syrefrit laseringspapir, og virkemidler
som fjer, net, blade og andet, som kan give en spændende effekt.

Min stil er primært abstrakt med en snert af det figurative, og jeg er optaget af
at udtrykke indre og ydre tilstande og stemninger, i den fysiske såvel som den
psykiske verden. Det, der gemmer sig under overfladen og i dybden, mystiske
hulrum, skygger og lysninger. Jeg er inspireret af temaer som Jordens indre
skatte, jorden som vores ultimative hjem og placering i et kæmpe uendeligt
univers, som rummer ufattelig skønhed. Deraf titlen „Inner and outer worlds“. 

Du kan se mere på min hjemmeside karolinethirslund.dk, og du er velkommen
til at kontakte mig på tlf.nr.: 2295 5188

Med venlig hilsen 
Karoline Thirslund, billedkunstner
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 Bisonfarmen skriver
Som de fleste i lokalsamfundet nok har bemærket, er bestanden af vore
bisonokser blevet reduceret kraftigt det seneste års tid. Vi har 15 dyr tilbage
som nu går i to folde nærmest gården. Vi synes selv, det er lidt vemodigt at se,
der bliver færre og færre, men alt har sin tid og vi glæder os også til at få mere
´fritid´. Men vi har dog stadig kød til salg i hele 2020. Og som sædvanlig slutter
vi indeværende år med vores

Jule/nytårssalg af bisonkød
lørdag den 7. og søndag den 8. december

kl. 10.00-16.00
på Gyrstingevej 88.
Der vil være alle slags forskellige udskæringer i stege og bøffer. Der er
leverpostej, spegepølser, hakket kød og burgere, indmad såsom hjerte, lever,
tunge mm. Kødben til kogning af fond eller bare ben til hunden. Hvis man gerne
vil være sikker på en bestemt udskæring, så ring og hør, hvad muligheden er.

Mvh. Inge-lise og Gert Schnack Sørensen,
mail@peberdalsgaard.dk

Tlf. 4073 5313
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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
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Bakkegården
Økologiske bær & grøntsager

Bakkegårdsvej 52
Gyrstinge

4100 Ringsted
Tlf.: 2127 7952

www.bakkegarden.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

Ledig annonceplads
kontakt Lokalrådet

for tilbud

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 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

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 Facebook - eller måske du bare kan spørge naboen. Under alle
omstændigheder – velkommen til!                                                  Bøgebladets redaktion
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Kalender
November
27. Åbent hus, Kildeskolen og børnehave, kl. 15.30-17.00
29. Bedsteforældredag, Kildeskolen, kl. 10-13
30. Søstrenes julestue, Ruhedal, kl. 10-17

December
Bøgebladet udkommer

01. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
Søstrenes julestue, Ruhedal, kl. 10-17, hver weekend frem til jul
Julegudstjeneste og juletræstænding, Kildeskolen, kl. 15.00

02. Petanque ved Landsbyhuset, kl. 14.00, hver mandag
„Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 15.00, hver mandag. 

03. Høm Brugs-bussen kører, kl. 9.45, hver tirsdag
Tirs.klub.: Julefest

05. Petanque ved Landsbyhuset, kl. 14.00, hver torsdag
Lappeskrædderne, præstegården, kl. 14.00, hveranden torsdag

07. Salg af bisonkød, Peberdalsgaard, kl. 10-16
Loppemarked, arr. GIF, Landsbyhuset, kl. 12-15

08. Salg af bisonkød, Peberdalsgaard, kl. 10-16
Kaffebord, Landsbyhuset, kl. 14.00

10. Tirs.klub.: Kortspil
11. Julefrokost, Spiseklub for enlige, præstegården, kl. 18.00
13. Lucia-optog, Kildeskolen, kl. 9.15
16. Yoga, arr. Kilden til fitness, Landsbyhuset, kl. 17.00-18.30
19. Grønlangkål, arr. Lokalråd og Menighedsråd, Landsbyhuset, kl. 18.00

Januar
07. Tirs.klub.: Kortspil

Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19.30
08. Spiseklub for enlige, præstegården, kl. 18.00
09. Informationsmøde om skolestart, Kildeskolen, kl. 17.00-18.00
12. Kaffebord, Landsbyhuset, kl. 14.00
14. Tirs.klub.: Nytårskur
16. Generalforsamling, Kilden til fitness, Landsbyhuset, kl. 19.00
21. Tirs.klub.: Kortspil
26. Afskedsreception for præst Lisbeth Lundbech, præstegården, kl. 15.00
28. Tirs.klub.: Status og banko
31. Whiskyaften, Landsbyhuset, kl. 19.30


