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Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd
Formand: Jess Friis, Gyrstinge Bygade 5-7 (red.) 24 63 59 35
Næstformand:
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 Peter Borring Sørensen, 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, 5228 9729
Oplag: 450. Se tidligere numre på www.gyrstinge.dk
Ved manglende levering - kontakt redaktionen (red.).

Næste blad udkommer april - deadline 22. mar.
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Lokalrådet skriver
Lokalrådet har gennem det sidste lang stykke tid råbt højt om en cykelsti på
Gyrstingevej og Bakkegårdsvej. I torsdags var der så møde i Klima- &
Miljøudvalget, og her blev det blandt andet besluttet, at der arbejdes videre
med cykelsti begge steder. Det betyder at administrationen i Ringsted Kommune
nu skal udarbejde et skitseprojekt af stiønskerne ved Gyrstingevej,
Bakkegårdsvej. Skitseprojekterne skal bruges til at søge ekstra midler ved
Vejdirektoratet, samt til blive fremlagt politisk i Byrådet, så man kan vælge den
endelige udformning og økonomi. De enkelte stiønskers (Gyrsingevej og
Bakkegårdsvej) realisering afhænger af de endelige stiers udformning samt den
tilhørende økonomi og et evt. tilsagn fra cykelstipuljen.

Så der er selvfølgeligt et stykke vej endnu, men det går helt klart den rigtige vej,
og det er skønt at politikkerne annerkender at vores skolevej er yderst farlige
at færdes på.

Næste Lokalrådsmøde er den 4. februar kl. 19:30 i Præstegårdsladen.

Jess Friis
Formand

*****
Trykhedsambassadør i Gyrstinge
Det har været nogle stille og rolige måneder i Gyrstinge og Ørselvvester.
Måske jeg ikke er vidende om alt, derfor er I meget velkomne til at kontakte
mig, hvis der er noget der bør tages fat i.
Mit telefon nummer er 2258 1220 ellers tag fat i mig når I møder mig når jeg går
tur i Gyrstinge.
Vil lige til slut minde alle om at sørge for at låse deres udhuse og biler af. Husk
også ikke at gå fra bilen når den er startet.
Der er nogle der har lange fingre desværre.

Hilsen Nina Overholdt
Lokalrådet
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 Lokalrådet skriver - fortsat

 Forsidefoto
Gyrstinge kirke by night! Der sker ting og sager i kirken i år - præst Lisbeth Lundbech
går på pension, Peter Borring Sørensen overtager embedet som vikar, og senere på året
er der valg til Menighedsrådet.
Foto venligst udlånt fra facebook-gruppen Gyrstinge / Ørslevvester.

Annoncører til Bøgebladet søges!
Der er p.t. ledige rubrikannoncer bagerst i Bøgebladet, som vi søger annoncører
til.
Prisen er uændret: 600 kr. årligt for 6 x Bøgeblad. Bøgebladet udkommer i et
oplag på 450 stk = 2700 stk årligt.
Kontakt Arne Aagesen på 5228 9729 eller skriv til arneaagesen7@gmail.com,
hvis du vil være med til at støtte den fremtidige udgivelse af Bøgebladet.
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Beboermøde
Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 19.30

i Gyrstinge Præstegård

Sæt kryds i kalenderen når årets Beboermøde afholdes d. 3
marts. Her vil Lokalrådet servere gratis hotdogs & øl/vand

imens vi sammen gennemgår året der gik og året der kommer.
Vi skal også have en drøftelse af, hvordan I ønsker Lokalrådet

skal kommunikere til jer fremover!
Af hensyn til mad og drikke vil vi gerne have tilmeldinger

senest den 25. februar 2020 til lokalraadet@gyrstinge.dk eller
til Jess på 2463 5935

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Redegørelse vedr. rådets arbejde og økonomi i den

forløbne år
3. Oplæg vedr. fremtidigt arbejde og finansiering
4. Indkomne forslag og evt. diskussion
5. Valg af kasserer
6. Valg af rådsmedlemmer
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt

Forslag skal være Lokalrådet i hænde senest den 15. februar 2020.

Lokalrådet
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 Kildeskolen skriver
Borgmesteren klippede snoren til skolens nye faglokaler.
Den 27. november indviede Borgmester Henrik Hvidesteen skolens nye
Håndværk og Designlokaler. Lokalerne, der tidligere var omklædningsrum til
gymnastiksalen, fremstår nu lyse og moderne. Vi er utrolig glade for de fine
rammer til skolens kreative fag.
Samme dag havde skolen indbudt lokale beboere til at besøge skolen og se de
mange forandringer der er sket i 2019.
Vores friske elevrådsrepræsentanter var guider på flere rundvisninger. Nogle af
„gæsterne“ havde selv været elever på skolen engang, og det blev til en god
snak om det at gå i skole før og nu.

De gamle omklædningsrum er nu Håndværk og Designlokaler

Nåede du ikke vores Åbent Hus arrangement i november, så håber vi, at du
tager imod invitationen til markedsdagen den 11. juni, hvor der også bliver
mulighed for at se de mange tiltag der er sket i 2019.

Kildeskolens møde med lokale foreninger, råd og virksomheder mandag
den 23. marts.
Skolebestyrelsen inviterer til det årlige møde, hvor vi snakker om, hvordan vi
kan understøtte fælles aktiviteter.
I 2019 har vi bla. drøftet større lokale fælles projekter som: sikker skolevej,
boldbane, offentlige transportmidler etc.
Derudover plejer mødet at medføre ideer og forslag til mindre projekter og
samarbejde, som kommer alle til gode.
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 Kildeskolen skriver - fortsat
Dagsorden den 23. marts kl. 18.30-20.00
1. Orientering og nyt. Af hensyn til at vi kan få god tid til at drøfte punkt 2-

4, begrænses punktet til 2 min. til hver forening, råd, virksomhed, medlem?
2. Ideer til nye fælles tiltag mellem lokale foreninger og skole 2020-21.
3. Lokale fælles projekter og tiltag
4. Markedsdag 11. juni 2020 på Kildeskolen
5. Rundvisning i de nye faglokaler på skolen
6. Evt.
Der udsendes indbydelse via mail medio februar. Tilmelding kan ske til
kildeskolen@ringsted.dk

Forårsfest og Musical i ladsbyhuset den 26. marts kl. 17.00-ca. 19.30.
Igen i år inviterer skolen og børnehaven familien og andre interesserede til at
deltage i forårsfesten. I år opfører børnene „Klodshans“.
Forældre i 5. klasse sørger for mad til fællesspisningen, som man kan bestille
samtidig med tilmeldingen til forestillingen.

Er du ikke familie til en elev på skolen eller i
børnehaven, men har lyst til at komme og se
forestillingen og evt. deltage ved fællesspisningen,
kan tilmelding ske til kildeskolen@ringsted.dk

Skolen har fået ny hjemmeside.
I forbindelse med indførsel af AULA har skolen skullet lave en ny hjemmeside.
Du kan se den på www.kilde-skolen.aula.dk
Inden længe vil den ændre navn til www.kilde-skolen.dk

Kildeskolen inviterer inden for på skolen – sæt X i kalenderen.
23. marts: Skolebestyrelsens møde med lokale foreninger og aktører
26. marts: Forårsmusical og fælles spisning kl. 17.00 - ca.19.30.
11. juni: Markedsdag kl. 15.30-ca. 19.00
      Venlig hilsen os alle på Kildeskolen, Kildeskolens Børnehave og SFO

Fødderne tilhører Danny og Sandy fra sidste

års musicalsucces „Grease“.
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 Landsbyhuset skriver

Landsbyhuset kan i år fejre 10 års jubilæum, og vi føler selv, at de 10 år er gået
hurtigt. Det er bestyrelsens opfattelse, at langt de fleste brugere af huset er godt
tilfredse. Det kan nogle gange være lidt af en balancegang, når så mange
forskellige brugere skal have mulighed for at bruge huset i størst muligt omfang,
men med ganske få undtagelser, er det lykkedes at få plads til det meste, og det
skyldes især, at brugerne altid er fleksible og giver plads, når andre har brug for
det. Det er vi meget taknemmelige for. Man er selvfølgelig altid velkommen til at
komme med forslag til ændringer eller forbedringer, og vi vil gerne opfylde de
ønsker, som vores evner og økonomi giver mulighed for.

Når så mange bruger Landsbyhuset, er det klart, at der opstår et vist slid på
såvel bygning som inventar. Vi må dog sige, at langt de fleste passer virkelig
godt på huset, og vi har haft forbavsende få skader. Desværre har der for nyligt
været nogle, som har brugt hallen til rulleskøjteløb, hvilket har give nogle grimme
ridser i gulvet. Der er desuden blevet skåret i en af de store madrasser. Vi har
hørt, at der nogle gange er aktiviteter i hallen om aftenen, som ikke har relation
til de lokale foreninger. Det er for så vidt i orden, hvis man tager hensyn til de
foreninger eller lejere, som er de retmæssige brugere, men det er ikke i orden,
hvis man ødelægger noget.

Landsbyhusets bestyrelse arbejder meget i det skjulte med de mange opgaver,
der nødvendigvis må være med at få et så stort hus til at fungere. Vi bruger hver
især mange timer på vedligeholdelse af faciliteterne, udlejning af lokaler,
kommunikation med myndigheder og indkøb og udskiftning af inventar. Der
opstår hele tiden ‘problemer’, som der skal tages stilling til, ligesom der konstant
er forbedringer, vi gerne vil have lavet. Hvis vi skulle bygge et landsbyhus i dag,
er der mange ting, der skulle være anderledes, men det ved vi kun, fordi vi har
gjort os nogle erfaringer hen ad vejen.
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 Landsbyhuset skriver - fortsat

En af de udfordringer, vi har skullet forholde os til, er, at Jens Andersen gerne
har villet trække sig som formand for bestyrelsen. Det har vi nu taget til
efterretning, og Martin Niemann har afløst Jens. Vi takker Jens for hans store
engagement og hans utrættelige arbejde for Landsbyhuset. Vi slipper ham dog
ikke helt, idet han stadig er medlem af bestyrelsen. Næstformand bliver Vera
Mortensen. Kasserer er Jan Christoffersen, og de øvrige medlemmer er: Bjarne
Møbius, Lars Karup, Lars Overholdt og Steen Mortensen.

På bestyrelsens vegne
Vera

 Landsbyhuset skriver - fortsat

Kaffebord
Nu kan I godt begynde at glæde jer, for den søndag den 9. februar kl. 14 slår
vi endnu engang dørene op til vores hyggelige kaffebord i Landsbyhuset, hvor
vi mødes og får en uformel sludder, både med dem vi kender og med dem, som
vi ikke kender endnu. Det er en oplagt lejlighed for nye beboere til at lære de
gamle beboere at kende og omvendt.
Prisen er stadig 20 kr. og der er ingen tilmelding. Man dukker bare op. Søndag
den 8. marts gentager vi succesen samme tid og sted.
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 Tirsdagsklubben skriver

Siden sidste udgave af Bøgebladet har vi haft julefest med 39 deltagere!  Det
var som sædvanlig hyggelige timer med sange, musik v. Max , smørrebrød m.m.!!

Til  årets Nytårskur deltog 30 gæster! Ligeledes en dejlig dag,
hvor “Menuen“ bød på boller, masser af småkager og godter, diverse drikke
(alt medbragt til fælles fortæring af deltagerne). Kaffebrygning er ved alle
arrangementer Elnas tjans!! Inspireret af „Live fra højskolesangbogen„ i TV
den 12. januar, blev der sunget masser af dejlige sange fra samme bog. En lille
quiz med Matador som tema og små fortællinger om nytårsløjer fra gamle dage,
var med til at få tankerne tilbage til dengang vi var børn / unge.
Status, vores generalforsamling, med tilbageblik og fremadkig på klubbens
aktiviteter, er den 28.januar.

Næste foredrag er den 11. februar med Eva Melhof, præst i Snesere og har
titlen: “Lys i mørket - mit liv som blind„. Eva Melhof  fortæller levende, optimistisk
og med humor om sit liv.     
                         
„Gør det mens tid er - om en vandring gennem Europas største vildmark„. 
Steen Kisselhegn, Gyrstinge, fortæller og viser billeder fra en smuk og speciel
oplevelsestur.

Forår, ikke kun vejrmæssigt, men også efter kalenderen, betyder endnu en
Sæsonafslutning med dato den 10. marts.   
Arrangementet er endnu i planlægningsfasen.  
Tirsdage uden foredrag er der kortspil, hvortil alle interesserede er velkomne.

Velkommen i Tirsdagsklubben, Gyrstinge Præstegård, kl.14.
Arbejdsgruppen,

Else, Inga, Karin, Magda, Elna, Jonna og Hilde.
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Gyrstinge kirke
februar - marts 2020

Præstevikar

Indsættelse af præstevikar i Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge
sogne

Søndag d. 2. februar 2020 kl. 14 i Gyrstinge kirke.

Vi indbyder alle til at komme og møde Peter Borring Sørensen, som er ansat
som vikarpræst frem til august.
Efter Gudstjenesten er Menighedsrådene vært for et let traktement i Gyrstinge
præstegård.

Med venlig hilsen
Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge Menighedsråd
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Præsentation af Peter Borring

Mit navn er Peter Borring Sørensen. Jeg er 45 år gammel.
Mit liv har udspillet sig både i Jylland og på Sjælland. Jeg er vokset op i Hillerød,
men har boet i Jylland i 16 år. Som helt ung flyttede jeg til Jylland for at studere.
Siden jeg blev teologisk kandidat i 2004, har jeg arbejdet i en kommunal
forvaltning og i Kirkens Korshær, inden jeg i 2017 blev ordineret til mit første
vikariat i Kirke Saaby – Kisserup Pastorat mellem Roskilde og Holbæk. Siden
februar 2018 har jeg været konstitueret sognepræst i Gimlinge-Hyllested
Pastorat syd for Slagelse.

I min fritid har jeg siddet i menighedsrådet ved Sct. Mariæ Kirke i Helsingør,
hvor jeg også har været frivillig i den lokale afdeling af Kirkens Korshær. I
ledige stunder foretrækker jeg hovedsageligt de indendørs sysler, men kan godt
finde på at trave en tur i skoven og holder meget af at udforske Danmark i min
bil og med de offentlige transportmidler.
Nu er tiden kommet til at lære Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge Sogne godt
at kende, og jeg ser frem til at møde jer alle!

Peter Borring Sørensen
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Menighedsrådsvalg 2020

Der skal vælges nyt menighedsråd i 2020, som begynder arbejdet 1. søndag i
advent.

1. januar 2020 trådte en ny lov om valg til menighedsråd i kraft. Lovændringen
indebærer, at medlemmer af menighedsråd ved menighedsrådsvalget i 2020
vælges på en valgforsamling.
Overordnet kan den nye valgform inddeles på følgende måde:

1. Et offentligt orienteringsmøde om valg i de enkelte sogne tirsdag den 12.
maj 2020. Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde.
På orienteringsmødet skal menighedsrådene blandt andet orientere om arbejdet
i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for
valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

2. Valgforsamling i de enkelte sogne tirsdag den 15. september 2020, hvor
menighedsrådets medlemmer vælges. På dette møde opstilles kandidater.
Kandidaterne præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der gennemføres
en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen
afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

3. Loven gør det muligt, at der efterfølgende kan udløses et afstemningsvalg
ved, at der indleveres en liste med kandidater og stillere.

Der er såmænd ikke så længe til 12. maj, og i mellemtiden skal menighedsrådet
deltage i kursus omkring menighedsrådsvalget, så vi kan være godt rustet til
den nye måde at vælge menighedsråd på.
Hermed også en opfordring til alle i sognet om at overveje at stille op som
kandidater til menighedsrådet, ved at komme d. 12. maj til orienteringsmødet.

Menighedsrådet
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Konfirmationer 2020

Gyrstinge 8. maj kl. 10.00
Christoffer Schandorff Christensen
Malte Noel Mørch Hansen
Melea Farre Nielsen
Oliver Overholdt

Bringstrup 21. maj kl. 9.00
Marinus Toftgaard Dreisig
Sarah Eilsø Haugaard
Isak Kjølner Juul
Esther Marie Hørlykke Jørgensen
Hjalte Jørgensen
Victoria Lykke Priem

Bringstrup d. 21. maj kl. 11.00
Maja Holmgaard Christensen
Amalie Demuth
Laura Demuth
Nicolaj Lerager Boastrup Hansen
Magnus Elbæk Holm
Angus Keinicke Kristiansen
Josefine Haastrup Larsen
Monique Nicole Niemann
Malin Bjerregaard Pabijan
Lukas Dominique Thomsen
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Lissi Braae

Lissi Braae kommer til Gyrstinge Præstegård

Torsdag d. 20. februar kl. 19.30

Her vil hun fortælle om: Efterskolen i bedemøllernes land

Lissi Braae har gennem 25 år været forstander på Haslev Efterskole, som i
2006 skiftede navn til SØS Idrætsefterskole.

I 2012 åbnede Efterskole Welfare Society dørene i landsbyen Phyang i Kashmir/
Ladakh i Himalaya i Nordindien.

Efter ni lange års udvikling, planlægning, opnåelse af tilladelser og konkret
byggeri, blev drømmen til virkelighed. Dette var en hjertesag for Lissi Braae,
hjernen bag projektet. Efter i flere år at have besøgt Ladakh, så Lissi, hvor
svært det var for de unge fattige piger i fjerntliggende landsbyer at opnå det
uddannelsesmæssige niveau, som skulle til for at bestå tiende klasses eksamen.
Udfordret af dette behov arbejdede Lissi udenfor Indien ihærdigt for at skabe
opbakning til denne skoles tilblivelse.

I 2012 blev tyve piger fra yderst fattige familier udvalgt til at studere på skolen
i et år. I løbet af de første 8 måneder bestod 18 elever deres eksamen. Med
stor opbakning og støtte fra de dedikerede lærere og leder, fortsætter skolen
med at have meget stor succes med arbejdet og de faglige fremskridt.

Lissi Braae vil fortælle om projektet og vise billeder fra Ladakh. Det er et
imponerende arbejde Lissi har udført, og det kan kun blive interessant at høre
om det.

Menighedsrådet er vært ved kaffe og kage.

Med venlig hilsen

Menighedsrådet
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Sogneindsamling

Folkekirkens Nødhjælp – sogneindsamling

Er du parat til at give en hjælpende hånd? Hver skridt tæller.

Søndag den 8. marts afholder mere end 900 sogne sogneindsamling sammen
med Folkekirkens Nødhjælp. Sogneindsamlingen er i år dedikeret til de
mennesker, der lider hårdest under klimaforandringerne.
Verdens fattigste befolkninger har intet forsvarsværk, når katastrofen rammer.
Ingen vandreserver, når tørken kommer. Ingen mad, når ressourcerne slipper
op. Klimaforandringerne er en af hovedårsagerne til, at 821 millioner mennesker
sulter. Vi har derfor brug for hjælp for at gøre verden klimaklar.
En indsamler får i gennemsnit 875 kr. i indsamlingsbøssen. Det betyder, at bare
5 indsamlere kan give 50 familier adgang til rent drikkevand.

Kan du evt. sammen med dine børn afse tid søndag d. 8. marts mellem kl. 10
og 14 at gå en indsamlingstur i Gyrstinge eller Ørslevvester, kan henvendelse
ske til Else Hansen tlf.: 5784 5212 mobil: 2588 9818

Med venlig hilsen
Menighedsrådet

HUSK: Vi samler på rester af lys!
Nu har det lige været jul, og mange ligger sikkert inde med en masse lysestumper
af forskellig slags. De behøver ikke gå til spilde.
Saml dem i pose, og kom med dem til Præstegården. Vi indsamler stumperne,
og Bodil sørger for at bringe dem videre til Dianalund, hvor de omsmeltes til
nye fine lys, som bl.a. sælges fra Kirkens Korshærs butik i Nørregade i Ringsted.
Døren til længen i Præstegården er åben til kl. 20 hver dag. Bare læg posen i
kurven  i gangen, og menighedsrådet sørger for at bringe dem videre.

På forhånd tak, Menighedsrådet

Lysrester
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted

Februar 2020
02. - Sidste s.e.h. 3 k.: Gyrstinge 9 - Sigersted 10.30
09. - Septuagesima: Sigersted 9 - Bringstrup 10.30
16. - Seksagesima: Bringstrup 9 - Gyrstinge 10.30
23. - Fastelavn:          Sigersted 10.30 - Gyrstinge 14.00 Familiegudstjeneste

Marts 2020
01.marts: Gyrstinge 9 - Bringstrup 10.30
08. marts: Vetterslev 9 - Gyrstinge 10.30
15. marts: Sigersted 9 (Mette Marbæk Johansen)
22. marts: Haraldsted 9 - Sigersted 10.30
29. marts: Gyrstinge 9 - Bringstrup 10.30

April 2020
5. april: Bringstrup 9 - Gyrstinge 10.30

Alle gudstjenester er ved Peter Borring Sørensen, medmindre andet er angivet
OBS! Der tages forbehold for ændringer

Kirkelig vejviser

Sognepræst Peter Borring Sørensen
Egerupvej 11, 4100 Ringsted
tlf. 57 61 30 10
pbso@km.dk eller gyrstinge.sogn@km.dk

Træffetider:
Træffes efter aftale.
mandag: fridag

Graver: Kirsten Kristensen
tlf.: 22 43 64 62
Mandag: fridag
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 Kilden til fitness skriver
Tid til nytårsfortsæt ...
Vi skriver nu år 2020 og der er stadig ingen undskyldninger for at hoppe i
træningsskoene!
Vi tilbyder fri træning alle dage kl. 4.30 – 23.00 - Husk at du kan få en gratis
prøvetime.

Generalforsamlingen blev afholdt d. 16. januar i Landsbyhuset
Formand Lone Sanggaard takkede bestyrelsen og samtlige instruktører for året,
der gik.
Det er altid dejligt at mærke den gode ånd og stemning, som alle bidrager til.
Alle er samarbejdsvillige og yder en stor indsats for Kilden til Fitness. Det er en
stor glæde at mærke, at vores medlemmer trives og føler sig godt tilpas. Der
bliver passet rigtig godt på vores træningscenter og medlemstallet er endda let
stigende.
Bestyrelsen konstitueres som følger:
Formand Lone Sanggaard, Næstformand Kim Lynghøjen, Kasserer Henrik
Eck, sekretær Karin Christensen, menige medlemmer Birgitte Niemann og Mette
Andersen samt suppleant Satu Olsen.
Det ville være dejligt med en ekstra suppleant, så vi opfordrer alle interesserede
til at kontakte os.

Husk, at vi fortsat tilbyder:
Cirkeltræning mandage kl. 19-20 i hallen i Landsbyhuset
Teenfitness (10-14 årige) torsdage kl. 17-18 i hallen i Landsbyhuset
Cardiotræning i centret lørdage kl. 9-10.
Kontakt
Ønsker du at se vores faciliteter og få en gratis prøvetime, så send os en mail på
kilden@tilfitness.dk. Du kan også møde op i centret torsdage kl. 17 - 18, hvor
der er en instruktør til at hjælpe. Vi bestræber os på at besvare alle henvendelser
hurtigst muligt. Du er også altid velkommen til at skrive til os med gode ideer og
ønsker til fitnesscentret. På gensyn!

Kilden til Fitness - Dit lokale fitnesscenter
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  Gyrstinge IF skriver
I GIF har vi i løbet af vinteren lavet forskellige arrangementer, vi har holdt et
loppemarked i december, med dejlig stor deltagelse af både sælgere og
besøgende, tak for jeres opbakning. Da vi synes det var en succes, gør vi det
igen, lørdag den 21. marts 13-16 igen i Landsbyhuset, håber at se jer alle igen,
en stand vil koste 50 kr. (1 bord 2 x 1 meter).

I vores gymnastikafdeling har der været holdt julearrangement, den sidste tirsdag
inden jul, dette gik super og alle var glade, nu træner vi videre hver tirsdag, samt
lørdag fra 9.30-10.30, hvor vores mindste Hobitter løber og hygger i hallen, så
holdene er helt klar til vores gymnastikopvisning søndag den 15. marts
klokken 14.00.

Vores unge badmintonspillere er også i fuld gang med at spille turneringer, både
som hold og individuelle, og det går godt i vores badmintonafdeling, hvor vi ser
en fremgang i spillere hen over sæsonen, men der er altid plads til flere så kom
gerne forbi, mandag og onsdag 17-18.

Vores oldboysfodbold er nu rykket indendørs og spiller mandag aften 20-21.30.
Kom gerne og se om du kan ramme målet, de kan altid bruge en mere. Vores
damer spiller torsdag 19-20 men de mangler spillere, så sidder du og tænker,
jeg kan sgu da godt lige drible rundt med den bold, så kommer du bare over og
ser om det er noget for dig.

Floorball kører på derudaf hver torsdag 18-19 - her ser ud til at være godt
gang i den, så er du til stav og bold, så kig ind torsdag.

Til sidst vil jeg henlede opmærksomheden på at vi holder generalforsamling
onsdag den 19. februar kl.19.00 i mødelokalet - indkaldelse kan ses
andetsteds i dette blad.

På Bestyrelsens vegne
Lars Overholdt, Formand
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 Gyrstinge IF skriver - fortsat

Generalforsamling 2020
 Onsdag den 19. februar 2020 kl. 19.00

1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Aflæggelse af formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Forelæggelse af budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Udvalgene aflægger beretning
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg:
- Bestyrelsesmedlemmer: Jan modtager genvalg
- Suppleanter:
- Revisor
9. Eventuelt.

Indkomne forslag sendes til formanden på mail lars@gyrstingeif.dk seneste 8
dage inden generalforsamlingen

På vegne af bestyrelsen
Lars Overholdt

Formand.
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Møde angående Landsbyhusets
10 års fødselsdag.

Det er i år 10 år siden vi indviede Landsbyhuset og det skal
fejres!!!!!!!!!!!!

Det skal det, men hvordan; - hvis du sidder og tænker det vil
jeg gerne være med til at arrangere, så kom hen i mødelokalet

den 19. februar klokken 20.00.

Det er tanken, at det skal fejres i forbindelse med vores
BYFEST i september, men hvordan og hvad der skal ske, det

skal vi have fundet ud af.

på vegne at GIF og Landsbyhuset.

Lars Overholdt

 Gyrstinge IF skriver - fortsat
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 Festsalen skriver

Udstilling januar – april 2020
 
Elisabeth Windelin-Haslund fra Roskilde
Jeg har malet i over 20 år, og lader med alderen maleriet fylde mere og mere i
mit liv. Jeg maler fast i atelier, og har løbende taget mange kurser.
I dag er jeg medlem af to kunstnergrupper, som jeg udstiller sammen med.
Roskildes Onsdagsmalerne og HalvCirklen. Kunsten er min passion og mit
frirum.
Senest har jeg deltaget i den censurerede udstilling RÅ19
(Roskilde Kunstforening i Palæfløjen) men tidligere mange andre steder.
Jeg eksperimenterer meget med teknik, farver og materialer, og elsker at lære
nyt. Efter akvarel og fuglefabler med collage, har jeg de senere år mest været
optaget af at male akryl på lærred og blandteknikker på akryl.
 
Jeg er primært landskabsmaler og inspireres af farver, en udsigt, lyset eller en
ny teknik. Jeg starter ud på en stemning jeg får fra de første farvestrøg, og
billedet kan „ende et helt andet sted“. Oftest er jeg „på rejse“ ind i et
landskabsmotiv for mit indre blik og nyder processen. Stederne findes derfor
sjældent i virkeligheden.
 
De humoristiske fuglefabler med visdomsord har jeg lavet i perioder siden jeg
var helt ung. Budskaber er her startgrebet for mig, som giver fuglene stemme.
Nogle siger de er sjove og bliver i godt humør, mens andre ser det som naivistisk
– men det kan så skabe en god snak.
 
Jeg vil blive glad for respons på mine billeder ligesom de jo er til salg.
mail: ew-h@hotmail.com / tlf. 41626930
Se flere billeder på min hjemmeside: www.malekunst.dk
Facebook: Malekunst.dk  
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  Lokalhistorisk forening skriver

Ordinær generalforsamling i
Gyrstinge-Ørslevvester Lokalhistoriske Forening

tirsdag den 6. februar 2020 kl. 19.00 i Præstegården

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og stemmetæller.

2. Formandens beretning.

3. Kassereren gennemgår forrige års regnskab samt evt.
budget for dette år.

4. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet nogle forslag.

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.

7. Valg af 1 revisor.

8. Valg af 1 revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Alle medlemmer er stemmeberettigede og valgbare.
Øvrige kan tilmelde sig på generalforsamlingen og derved opnå de samme
rettigheder.

Da foreningens økonomi er meget begrænset, vil der være kaffe og kage mod
en rimelig betaling
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Ringsted private skovbørnehave skriver
Garderoberne er fyldt til bristepunktet med flyverdragter, varme luffer og huer i
alle afskygninger. Alle skovbørnene er tip-top klar til vintervejr, leg i sne og en
vinterklædt Store Bøgeskov - alt sammen lader vente på sig, men mon ikke vi
får lov at snuse til lidt sne i løbet af de næste måneder? I mellemtiden gør det
milde vejr det muligt, at vi fortsat jævnligt kan tage på cykelture rundt i skoven.
Vi deler os som regel i forskellige hold, så der både er plads til dem, der vil køre
stærkt, dem der vil på en rolig „hygge-tur“ og ikke mindst de børn, der ikke
bryder sig om at cykle - de er samlet på et gå-hold. På cykelturene får vi set
skoven på en anden måde, og vi finder især ud af, hvilke bakker, der kilder
allermest i maverne. Vi nyder også, at vi kan komme længere omkring, når vi
har hjul under os.
I øjeblikket har vi fokus på skovens forskellige fugle. Ved vores bålplads i
Hanemosen laver vi fuglefoder til dem, vi lytter til fuglene og oplever at børnene
tydeligt bliver mere opmærksomme på fuglenes forskellige lyde. Ofte kan vi
nyde en skøn spætte-koncert, når vi bevæger os rundt i skoven.
Sidst, men ikke mindst, kan vi d. 1. februar fejre 10 år som privat institution, og
det fejrer vi selvfølgelig sammen med børn, forældre og søskende, som tradi-
tionen tro er inviteret til en hyggelig fødselsdagsfejring
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 Den kommunale dagpleje skriver
Så er alle kommet godt ind i det nye år efter en dejlig lang juleferie med et rigtigt
godt og velmødt julearrangement i starten af december samt julegudstjeneste i
kirken, hvor vi efterfølgende får risengrød,og julefrokost med børnene den sidste
legestuedag inden juleferien.
Så nu er det fastelavn der står for døren i den kommende tid som vi glæder os
til at fejre den 19.2. Traditionen tro med tøndeslagning, udklædning og
fastelavnsboller.
Desværre har vi ikke rigtig set noget til snevejr, som ellers er en fryd for børnene
at boltre sig i, og vi kan komme ud og køre på kælk. Desværre nok et mere og
mere sjældent syn i fremtiden, men noget stort set alle børn elsker.

I den kommunale dagpleje har vi gennem 2019 haft medarbejdere på kursus i
de nye styrkede læreplaner, som alle dagplejere og kommunale institutioner
skal arbejde målrettet med i 2020. Der vil blive arbejdet systematisk på at få
det implementeret i gruppen, så vi alle arbejder efter samme mål. 
Hele det nye læreplanssystem er bygget op på at ingen af vores små guldklumper
skal blive overset, føle sig mindre værd, samt mindre værdifulde og elskede,
end andre. Således kan vi nå at hjælpe de børn som evt. har flere udfordringer
at stå med, så de får de bedste vilkår for en god fremtid - for de er jo vor alles
fremtid.
Små er de nu, men kloge hoveder siger, at de vigtigste år i et barns liv er de tre
første. Det er dèr fundamentet til deres trygge fremtidige „hus“ bliver bygget og
det skal være stærkt, så det kan bære dem godt gennem livet.
Så vi vil gøre vores for at sende dem godt videre i livet, så de føler sig rustet til
børnehaven, som foregår i tæt samarbejde med forældre og børnehaven.

Forældre med små der evt. kunne have interesse i at hilse på os, skal være
hjertelig velkomne på besøg i vores legestue om onsdagen, men helst efter
telefonisk aftale med Birgitte Andersen på 6087 3564.

Ringsted kommunale dagpleje i Gyrstinge
Tina Kristensen, Sanne Jensen, Ulla Kristensen, Birgitte Andersen
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 Menighedsrådet skriver
Lisbeth Lundbechs afskedsreception
32 år som præst i Gyrstinge og Ørslevvester. En lang epoke som slutter 31.
januar, og et nyt kapitel som pensionist begynder for Lisbeth. Alle sognebørnene
vil gerne takke Lisbeth, for alt hvad Lisbeth har ydet for os og hjulpet os med.
Derfor var mange også mødt op til sidste Gudstjeneste med efterfølgende
reception, for at takke og sige farvel til Lisbeth.

Menighedsrådet
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Slå katten af tønden i Gyrstinge

Søndag den 23. februar i Kildeskolens gymnastiksal
Arrangementet indledes med fastelavnsgudstjeneste i

Gyrstinge kirke kl. 14.00

Der er kakao og boller til alle.
Der er to børnetønder og en voksentønde, og præmier til de

flotteste udklædninger.
Der er ingen tilmelding, så bare mød op.

Menighedsrådet og Lokalrådet
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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

 
 

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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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 VVS A/S
Bakkegårdsvej 63

4100 Ringsted
Tlf.:5784 5323

Gyrstinge/Ørslevvester
Lokalråd

udlejer telt (6x8 m)
og en stor rund grill

til private arrangementer.
Kontakt:

Kenn Vium tlf. 3042 5458

Ledig annonceplads
kontakt Lokalrådet

for tilbud

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

Ledig annonceplads
kontakt Lokalrådet

for tilbud
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Landsbyhuset
Vandrerhjem, fitness, festsal, sportshal,

mødelokale

Gyrstinge Bygade 36
4100 Ringsted

se kontaktoplysninger på
www.landsbyhuset-gyrstinge.dk



31Bøgebladet februar 2020

Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvester
formand Jess Friis,
Gyrstinge Bygade 5-7
2463 5935, lokalraadet@gyrstinge.dk

Menighedsrådet
formand Else Hansen,
Gyrstinge Præstemark 41, Ringsted
2588 9818

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 Martin Niemann,
Bakkegårdsvej 1, Fjenneslev
2491 4839, martin@9emann.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
4116 1984, 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
Januar
26. Afskedsreception for præst Lisbeth Lundbech, præstegården, kl. 15.00
28. Tirs.klub.: Status og banko
31. Whiskyaften, Landsbyhuset, kl. 19.30

Februar
Bøgebladet udkommer

02. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
Indsættelse af præstevikar, Gyrstinge kirke, kl. 14.00

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

04. Høm Brugs-bussen kører, kl. 9.45, hver tirsdag
Tirs.klub.: Kortspil
Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19.30

06. Petanque ved Landsbyhuset, kl. 14.00, hver torsdag
GØLF generalforsamling, præstegården, kl. 19.00

09. Kaffebord, Landsbyhuset, kl. 14.00
11. Tirs.klub.: Eva Melhof: „Lys i mærket“, kl. 14.00
13. Lappeskrædderne, præstegården, kl. 14.00, hveranden torsdag
15. Gymnastikopvisning, arr. GIF, Landsbyhuset, kl. 14.00
18. Tirs.klub.: Kortspil
19. Generalforsamling GIF, Landsbyhuset, kl. 19.00

10 års jubilæumsmøde, Landsbyhuset, kl. 20.00
23. Fastelavnsgudstjeneste, Gyrstinge kirke, kl. 14.00

Fastelavn i Gyrstinge, Kildeskolen, ca. kl. 15.00
25. Tirs.klub.: Steen Kisselhegn: „Gør det mens tid er...“, kl. 14.00

Marts
03. Tirs.klub.: Kortspil

Beboermøde, Lokalrådets årsmøde, præstegården, kl. 19.30
08. Kaffebord, Landsbyhuset, kl. 14.00
10. Tirs.klub.: Sæsonafslutning
23. Fællesmøde, arr. Kildeskolen, kl. 18.30-20.00
26. Forårsfest og musical, arr. Kildeskolen, kl. 17.00- ca. 19.30

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.


