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Lokalrådet skriver
Tak for en kæmpe opbakning til det afholdte Beboermøde den 3. marts. Det
var dejligt, at se over 50 beboere og lokalrådet nød samtidigt den opbakning
der var vedr. Lokalrådets arbejde. Der var flere medlemmer på valg herunder
også undertegnede, men vi fik i alt fordragelighed valgt nye ind Lokalrådet, og
jeg blev valgt til at fortsætte som formand de kommende to år, hvilket jeg er
både ydmyg og stolt af. Hvor om alt er, så giver det fornyet energi til at kæmpe
for de fælles sager, der ønskes i vores Lokalsamfund.
Lokalrådet har ikke selv haft en Facebookside, men under Beboermødet var
der fælles ønske om at Lokalrådet havde en Facebookside, som er administreret
af alle dem, der til enhver tid sidder i Lokalrådets bestyrelse. Derfor har vi nu
oprettet Facebook-siden Gyrstinge Ørslevvester Lokalråd, som vi ønsker I
går ind og følger / liker. Så vil vi som Lokalråd gøre alt vi kan for, at oplyse om
de ting vi har gang i, ligesom indkaldelser, nye tiltage etc. vil blive lagt op her. Vi
vil også stadig, som hidtil, bruge www.gyrstinge.dk, opslagstavler, Bøgeblad,
Dagbladet og gadeskilte for at oplyse om arrangementer og nyt, men Facebooksiden vil blive et fint supplement, hvor vi også kan diskutere diverse emner.
Vores lokalsamfund er i skrivende stund, ligesom resten af Danmark, ramt af
Corona-virus. Specielt i disse tider, at det vigtigt, at vi står sammen uden at
være sammen. Derfor glæder det mig rigtigt meget at se, hvordan folk handler
ind for hinanden, samt hjælper hvor der er behov. Det gør mig stolt, at bo her,
og dette bekræfter det store sociale engagement, der er i vores lokalsamfund.
Et andet sted jeg også har set en helt ekstraordinær professionel håndtering af
Corona-virus er på Kildeskolen. I forbindelse med at Kildeskolen skulle lukke
ned fredag den 13. marts, blev alle forældre orienteret grundigt, og
undervisningsforløb samt materiale til børnene blev fremskaffet på rekordtid, så
eleverne på skolen stadig kan dygtiggøre sig. Billedet næste side er taget i
garderoben fredag den 13. marts og viser, at der ligger materiale foran hver
eneste barns garderobe…….det er super flot gået af Kildeskolen.
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Lokalrådet skriver - fortsat
Undervisningsmateriale ligger klar til alle
elever på Kildeskolen.

Lokalrådsmødet den 19. marts blev aflyst på grund af Corona-virus, men lige
så snart det igen kan lade sig gøre at mødes i forhold til regeringens anbefalinger,
så starter vi lokalrådsarbejdet op igen……..så vi er passive lige nu, men skal
nok komme efter det:-)
Pas på Jer selv og hinanden
Jess Friis
Formand

Forsidefoto
Ikke bare mennesker, men også mariehøns nyder solens komme....
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Byg & Bo i
Gyrstinge & Ørslevvester
Ordinær generalforsamling afholdes
onsdag den 22. april 2020 kl. 19:30
i Landsbyhuset.
Dagsorden i flg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
Bestyrelsen
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Kildeskolens børnehave skriver
Også Kildeskolens børnehave er ramt af den altomfattende lukning af offentlige
institutioner. Vi var ellers gået ind i en travl periode – mange nye børn var netop
startet i børnehavelivet, andre flyttet til fra andre institutioner, og vi så alle frem
til at lære dem at kende. Derudover var vi så småt startet op på vores årlige
teaterprojekt som kulminerer med tre små forestillinger til børnehavens
fødselsdag den 1. maj. Vi krydser fingre for at vi får mulighed for at vise hvad vi
har øvet, men må naturligvis som alle andre afvente myndighedernes anbefalinger.
Som alle nok kan være enige om, har det vejrmæssigt været en trist vinter med
frygtelig meget vand! Børnene har nu taget det pænt – uanset vejret i øvrigt er
der altid kamp om vandpytterne på legepladsen! – men når så efterhånden
både flyverdragt og vanter er våde og kolde, er det ikke så sjovt mere. Til
gengæld har vi virkelig nydt tørvejrsdagene, hvor det jo ikke engang har været
så koldt. Børnene har i skarp konkurrence med vores egern samlet og spist
nødder hele vinteren, og der bliver tilsyneladende ved med at være nogen at
finde. Nu er hasselbuskene godt nok blevet kraftigt beskåret, men de skal nok
skyde igen. Og grene og brændestykker har givet anledning til megen leg i
haven.
I løbet af januar og februar har vi været i Landsbyshuset en gang om ugen –
dels for at lege forskellige regellege, dels for at træne motorik på diverse
forhindringsbaner, med bolde, rullebræt mm. Det er altid meget populært, og
der bliver knoklet godt igennem, og overskredet nogle grænser.
Fastelavnsfesten forløb i god ro og orden – den ene tønde var vanen tro mere
genstridig end den anden, men ned kom den, og konger og dronninger blev
kåret. Belønningerne for det hårde slid lå til børnenes fortrydelse ikke i tønderne
men blev uddelt efterfølgende, så ingen blev snydt.
Mens vi er væk, er alle naturligvis velkomne til at låne vores legeplads, og hilse
på vores dyr i SFO-haven – med de forholdsregler, vi alle er bedt om at tage.
Håber vi snart ses igen, så også de næste nye børnehavebørn kan komme i
gang hos os.
Mange forårshilsner fra personalet
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Kildeskolen skriver
Mens dette indlæg skrives har skolen og børnehaven været lukket i en uge
grundet Corona-virus.
„Corona“ har fyldt meget hos os alle sammen i de seneste uger, naturligvis også
på Kildeskolen, hvor vi har aflyst flere møder og aktiviteter. Også den store
forårsfest med musical er blevet udskudt.
Skolens næste store arrangement er markedsdagen den 11.6.
I skrivende stund ved vi ikke om markedsdagen kan
gennemføres. Vi afventer situationen. Lokalsamfundet er
hvert år inviteret til skolens og børnehavens store
Markedsdag, ligesom foreninger, virksomheder og borgere
også selv kan få en stand eller tilbyde en aktivitet på dagen.
Dog ikke loppe- og madboder, da elevrådet og forældre i
4.-5. klasse står for disse.
Dersom det bliver muligt at afholde markedsdagen,
vil I forhåbentlig kunne opleve de to musical-forestillinger
„Hans og Grete samt Klodshans“, ligesom der vil være en
række andre boder, loppemarked, aktiviteter, konkurrencer og lidt godt at
spise og drikke.
Hvad sker der når skole og børnehave lukker ned og personalet skal
arbejde hjemme fra.
Der er fortsat stor aktivitet, selvom børn og personale er sendt hjem fra skole
og børnehave. Eleverne modtager fjernundervisning i dansk, matematik, sprogfag
og Natur og Teknik. Det er en uvant situation, men tilbagemeldingerne fra den
første uge er, at det går godt. Familierne har dog fået en udfordrende opgave
med, at skulle hjælpe børnene i gang med deres skolearbejde samtidig med, at
de også selv skal arbejde hjemmefra eller være på arbejde uden
pasningsmulighed af børnene. Ud over fjernundervisning har personalet en lang
række opgaver, som de kan løse hjemme fra.
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Kildeskolen skriver - fortsat
Eleverne i 4.-6. klasse følger dagligt en digital undervisningstråd med skiftende
fag, hvor de er online med deres faglærere, når faget står på „skemaet“. På den
måde har vi forsøgt at hjælpe børnene med at strukturere „en skoledag“, hvor
de hver dag (fra morgen til efter frokost) er i kontakt med deres lærere i AULA.
Det er en fornøjelse at se, hvordan børnene går til opgaverne og er i livlig dialog
med deres lærere og hinanden.
Eleverne i 0.-3. klasse har ikke et tidsplanlagt skema som sådan. For at
familien kan få det hele til at hænge sammen, har børnene en ugeplan med
opgaver, der skal nås hver dag. Forældre og børn
vælger selv tidspunkt. For 2.-3. klasse er opsat
forventninger til børnene om anvendt tid til fagene mens
det er mere fleksibelt i 0. og 1. Også her er der mulighed
for at forældre og personale kan have daglig kontakt
med hinanden, bl.a. på klassernes facebooksider og
elektroniske platforme.
Nødpasning
Kildeskolen og børnehaven har nødpasning til
forældre der har pasningsbehov på grund af særlige
omstændigheder. Der har ikke været mange børn
tilmeldt nødpasningen indtil nu.
Fællesskaber og værdiarbejde i børnehøjde under temaet „Vi vil trives“.
Kildeskolens elevråd og personalet har igangsat et stort fælles tiltag på skolen,
hvor vi alle har fokus på det gode fællesskab i klassen og på hele skolen. Ved
fredagens morgensang drøftes hver uge et værdiord, som eleverne arbejder
med frem til næste morgensang. Det er værdier som: tryghed, ansvar, mod,
respekt og tillid. Ordene hænges rundt omkring på skolen, så vi alle skærper
opmærksomheden på skolens værdier. På Kildeskolen definerer børnene
fællesskab som:
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Kildeskolen skriver - fortsat
Når man skaber noget sammen - Vi møder hinanden hver dag
Vi hjælper hinanden og står sammen - Uden et fællesskab ville man føle sig
alene - Fællesskab er det mest vigtige for mennesker
Børnene har også drøftet, hvordan vi skaber det gode fællesskab
Man skal kunne de uskrevne regler - Man skal føle sig tryg
Man skal føle der er en god stemning - Man griner sammen
Alle er meget optaget af arbejdet, som skal munde ud i en stor happening
„Kildeskolen har talent“.
Hvis du besøger Kildeskolen, vil du rundt omkring kunne se elevernes bud på
værdier, som skaber gode fællesskaber.
Kommende 0. klasse og Spirestart.
Vi har nu haft skoleindskrivning for skolestartere til 0. klasse i 2020-21. P.t. er
der 16 børn indskrevet til kommende 0. klasse. Børnene starter i SFO
Spireforløb den 4. maj, men vil komme på besøg i SFO op til denne dato.
Kildeskolen skal have ny skoleleder til sommer.
Jeg har besluttet at gå på pension efter 38 dejlige år i folkeskolen. Jeg synes det
er fantastisk at være leder på Kildeskolen, hvor jeg holder meget af den tætte
kontakt til børn, personale, forældre og lokale foreninger og andre interessenter,
som gør en forskel for lokalsamfundet.
Jeg vælger bestemt ikke Kildeskolen fra - men pensionistlivet til, da jeg gerne
vil have mere tid sammen med min mand og familie.
Jeg er utrolig glad for arbejdet på Kildeskolen, og kan med
stolthed videregive nøglerne til en velfungerende skole, SFO
og børnehave til en ny skoleleder, som findes inden
sommerferien. Heldig er den leder, som kan fortsætte det gode
samarbejde med afdelingsleder Anne Gitte Petesen, personale,
børn, forældre og alle jer i lokalsamfundet.
Forhåbentlig kan vi præsentere den nye leder i næste Bøgeblad.
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Tirsdagsklubben skriver
Tirsdagsklubben havde fuldt hus til sine to sidste foredrag hvor Eva Melhof og
Steen Kisselhegn, på hver deres måde fortalte om at gribe livets muligheder og
gøre det, mens tid er. Begge foredrag gav stof til eftertanke!!
Sæsonafslutning,med 39 deltagere, bød på lækker forret, smørrebrød, ost, vin,øl
m.m. En hyggelig eftermiddag, hvor vi mødtes i festligt lag. Ingen tænkte på, at
to dage senere ville alle sociale aktiviteter blive lukket ned for en periode på
grund af Corona-epidemien. Naturligvis hilste vi „alternativt“ på hinanden og
ønskede på gensyn til UDFLUGT den 16.juni, til SENSOMMERFEST på
Skovkroen, den 15.september og MINI-udflugt den 29.september. Vi håber,
at datoer for de planlagte arrangementer ikke ændres!!
Til Sæsonafslutningen fik vi, til vores store
overraskelse, besøg af Jæns Pæsen og
Krisjan, fhv. Gyrstingeborgere, nu med
bopæl i Ringsted. De to gæve gutter var
fuldt påklædte / afklædte til en badetur
med efterfølgende sauna-hygge i
Gyrstinge Sø. Et fladt batteri på deres elcykel gjorde, at de kom ind til os og bad
op opladning, så det var muligt at komme
videre. Et meget muntert besøg, som
høstede stort bifald!! 1000 TAK og på
gensyn til Inga og Dorthe.
Arbejdsgruppen siger tak for en god
sæson til alle!!
De bedste hilsener, Hilde
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Gyrstinge kirke
april - maj 2020

Forårsudflugt
Den sædvanlige forårsudflugt – udsat!
Traditionen tro og i lighed med tidligere år havde Menighedsrådene arrangeret
forårsudflugt for ældre og efterlønnere i Bringstrup Sigersted og Gyrstinge sogne.
Turen ligger altid fast på 2. tirsdag i maj.
Turen i korte træk: den skulle gå til Marjatta ved Præstø, hvor også frokosten
skulle spises. Herefter til Rødvig og drikke eftermiddagskaffe.
NB! Vi har fået lov at udsætte vores besøg og håber, at kunne gennemføre
turen på et senere tidspunkt engang til efteråret. Programmet har vi - datoen
skal bare ændres.
Med venlig hilsen
Menighedsrådene i Bringstrup Sigersted og Gyrstinge
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Præstens side
Nostalgi er ikke, hvad det har været
Hele ugen havde jeg glædet mig til at fordybe mig i den science fiction-film fra
halvfjerdserne, som en af tv-kanalerne havde sat på programmet til lørdag aften.
I drengeårene havde det været en stor oplevelse at se dette mesterværk. Eller
det syntes jeg i hvert fald, dengang i midten af firserne, hvor jeg sammen med
familien så filmen en lørdag aften. Dengang var der kun en enkelt dansk tvkanal, og et fænomen som streaming kunne man end ikke tænke sig til, og det
hørte mest til i samme kategori af helt-ude-i-tovene-science fiction som den
ovennævnte film. Når der havde været film i fjernsynet fredag eller lørdag aften,
var det et oplagt samtaleemne i skolen om mandagen. Alle (næsten) havde set
lørdagens film, medmindre de tilhørte en familie af ivrige brætspillere eller det
eksklusive segment, der havde en videomaskine i husstanden.
Det blev lørdag aften, og jeg satte mig tilbage i lænestolen. Her ca. tredive år
efter, var det endelig blevet tid til et gensyn med filmen, og endnu vigtigere, det
var tid til at genopleve det indtryk, som filmen havde gjort på mig som 10-12årig. Og så, ja, så fremstod filmen som det, den nok er, en pudseløjerlig tidslomme
fra et hedengangent årti, og gensynet kunne slet ikke stå mål med min første
oplevelse, eller rettere, med min erindring om, hvordan det var at se den for
første gang.
Således skuffet over gensynet måtte jeg indse, at nostalgi er ikke, hvad det har
været. Erindringen om den gamle film fyldte mere end selve oplevelsen af den.
Det burde jo være oplevelsen, der var det primære, hvis nu denne her film var
så fremragende. Nej, konklusionen med denne oplevelse er, at erindringen om
den første oplevelse af filmen er større end oplevelsen af filmen selv. Og så er
der jo forskel på, hvordan et 12-årigt barn oplever verden, og hvordan en
voksen i fyrrerne gør det.
Hvorfor i det hele taget tilbringe næsten to timer en lørdag aften med at se en
gammel film? Jo, hele idéen med at gense filmen var styret af en vis romantisk
tilgang til tilværelsen. Ordet „romantisk“ defineres som en poetisk og
følelsesmættet stemning og en retning, som fremhæver følelsen og fantasien,
som det hedder i Nudansk Ordbog, som nævner ordet „sværmerisk“ som et
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Præstens side
synonym til det at være romantisk. Sværmerisk defineres af samme ordbog
som følelsesladet, poetisk anlagt og drømmende. Grunden til, at jeg besluttede
mig for at gense filmen, var et forsøg på at genskabe en oplevelse. Ikke en
rationel handling som sådan, men nok følelsesladet og følelsesmættet, lidt
drømmende og fantaserende (men ligefrem poetisk ved jeg nu ikke!).
Erindringen kan snyde os, og undertiden er det erindringen om erindringen, der
snyder os til at huske visse minder. Og dem har vi lov at ha’, som Liva Weel
sang, men det er ikke sikkert, at de holder i byretten som sikre vidnesbyrd om
hændelser i fortiden. Romantikeren længes efter fortiden. Det kan være en helt
særlig stemning, der får os til at drømme/sværme tilbage, og meget ofte er det
en smag eller en duft, der sætter gang i minderne. Lige så ofte erfarer man, at
gamle oplevelser, de særlige stemninger, dufte og smagsoplevelser, ikke kan
genskabes. De forbliver minder, men styrker vores opfattelse af, hvem vi er, og
hvad der for alvor betyder noget i vores liv. De færreste nostalgiske oplevelser
kan genskabes, men kan skærpe vores opmærksomhed på nye, gode oplevelser,
som vi kan mindes fremover. Digteren og forfatteren Dan Turell bekendtgjorde,
at han holdt af hverdagen, og det var heldigt for ham, for hverdage er der nu
engang flest af. Hverdagene behøver ikke at være grå, når lyset fra
hverdagsromantikken lyser op med deres minder, hvad enten de nu har fundet
sted i den form, som vores erindring fortæller os, eller har fået et skud vitaminer
i form af længsler, fantasi og drømme.
PS! Var færdigblandede slikposer ikke større før i tiden?
Peter Borring Sørensen, konstitueret sognepræst i Bringstrup, Sigersted
og Gyrstinge Sogne.
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Konfirmationer 2020 - revideret

Gyrstinge 8. august kl. 11.00
Christoffer Schandorff Christensen
Malte Noel Mørch Hansen
Melea Farre Nielsen
Oliver Overholdt

Bringstrup 8. august kl. 9.00
Marinus Toftgaard Dreisig
Sarah Eilsø Haugaard
Isak Kjølner Juul
Esther Marie Hørlykke Jørgensen
Hjalte Jørgensen
Victoria Lykke Priem
Bringstrup d. 15. august kl. 10.00
Maja Holmgaard Christensen
Amalie Demuth
Laura Demuth
Nicolaj Lerager Boastrup Hansen
Magnus Elbæk Holm
Angus Keinicke Kristiansen
Monique Nicole Niemann
Malin Bjerregaard Pabijan
Lukas Dominique Thomsen
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Menighedsrådsvalg 2020
I sidste nummer af Bøgebladet beskrev vi nye regler for det kommende valg til
menighedsrådet.
Vi fremhæver her de vigtige datoer, som er meldt ud for hele Danmark
12. maj: det årlige møde for menigheden og orienteringsmøde om valg
afholdes sammen
15. september: valgforsamling, hvor det nye menighedsråd vælges.
Overordnet kan den nye valgform beskrives 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.
I skrivende stund ved vi ikke, om det bliver muligt at afholde mødet d. 12. maj.
Som situationen er lige nu, er det nok forventeligt, at det udsættes og en anden
dato udbydes.
Der vil komme en fælles annonce/indbydelse for alle sogne i Ringsted kommune
i Lokalbladet – så hold øje der, og i den annonceres datoen i hvert fald, uanset
hvad der ellers sker.
Med venlig hilsen Menighedsrådet
Bøgebladet april 2020

15

Koncert
Forårskoncert i Gyrstinge Kirke
Sorø Underholdningskor gæster Gyrstinge Kirke
Tirsdag d. 26. maj kl. 19.30.
Vi håber, corona virussen er kommet under kontrol i maj, så vi igen i år
kan få besøg af Sorø Underholdningskor til en dejlig livsbekræftende
og underholdende koncert.
Korets motto er at være ambassadører for sangglæden, og nøgleord som
beskriver koret er først og fremmest sangglæden og det sociale fællesskab der
opstår, når mennesker mødes i sangens univers.
Repertoiret spænder vidt lige fra Bach, Mozart til danske sange, afrikanske
rytmer, gospel, swing og blues til nyere rytmisk musik.
Koret har lovet at sammensætte et forårs repertoire, hvor der også indgår
fællessang. Dejligt.
Menighedsrådet vært ved let traktement.
Menighedsrådet.

Koncert i Sigersted kirke
Sigersted kirke danner rammen om en forårskoncert.
Onsdag den 6. maj kl. 19.30
Koncerten vil indeholde en række danske sange, som byder foråret velkommen.
Det er i år 75 år siden Danmark blev befriet, og det vil koret gerne markere
med nogle af de sange, der blev sunget ved alsangsstævner under 2.verdenskrig
og efter krigen. Det er bl.a. sange som, En lærke letted, Det haver så nyligen
regnet, Den blå anemone. Desuden vil koret synge klassiske 4 stemmige
korsatser og 2 - 3 fællessange vil der også være.
Koret Pro Cantu blev stiftet i 1974 og dirigeres af Jens Henrik Petersen, organist
ved Sct. Bendts Kirke i Ringsted.
Koncerten er arr. af Bringstrup Sigersted Menighedsråd, entréen er gratis.
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Hvorfor menighedsråd?
Vil du være med i menighedsrådsarbejdet – vælges til det
nye menighedsråd?
Vi skal bruge nye medlemmer, og går du og overvejer, om det kan være noget
for dig, håber vi du vil komme til orienteringsmødet.
Her vil vi fra det „gamle“ menighedsråd fortælle om arbejdet, og du kan stille
opklarende spørgsmål til os.
Man kan have mange grunde for at stille op, men jeg prøver her med et par
stykker, som jeg synes er relevante, og har været det for mig.
- Man får mulighed for at gøre en forskel og skabe forandring - kirkeligt liv og
vækst.
- Man får mulighed for at udvikle sig personligt, for i og med man lærer og
lærer at forstå kirken, får man flere ord og begreber på, hvad det vil sige at
være kristen.
- Man indgår i et fællesskab, og det er vigtigt at vide og arbejde for at folkekirken
er rummelig.
- Man får lov at være med til at gøre noget for det omkringliggende lokalsamfund.
Uanset om alt andet lukker, så har vi stadig vores kirke og vores fællesskab
der.
Med venlig hilsen Kirsten Forsingdal

Spiseklub for enlige
Meddelelse fra spiseklub for enlige:
I disse corona tider aflyses fællesspisning i april.
Vi håber, virussen snarest kommer under kontrol, så vi kan mødes igen 2. onsdag
i maj til spiseaften.
Følg med i Lokalavisen. Der annoncerer vi næste spiseaften, som altid er 2.
onsdag i en måned.
Venlig hilsen
Lokalrådet og Menighedsrådet

Bøgebladet april 2020
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted
April
5. april
9. april SKÆRTORSDAG
10. april LANGFREDAG
12. april PÅSKEDAG
13. april 2. PÅSKEDAG
19. april
26. april

Bringstrup 9.00 - Gyrstinge 10.30
Sigersted 19.00 - Spisning kl. 17.30
Sigersted 9.00 - Bringstrup 10.30
Bringstrup 9.00 - Gyrstinge 10.30
Gyrstinge 9.00 - Sigersted 10.30
Sigersted 9.00 - Bringstrup 10.30
Høm 9.00 - Gyrstinge 10.30

Maj
3.maj
Bringstrup 9.00 - Sigersted 10.30
8. maj BEDEDAG
Gyrstinge
10. maj
Gyrstinge 9.00 - Bringstrup 10.30
17. maj
Sigersted 9.00 - Gyrstinge 10.30
21. maj KR. HIMMELFARTSDAG Bringstrup
24. maj
Bringstrup 9.00 - Sigersted 10.30
31. maj PINSEDAG
Gyrstinge 9.00 - Bringstrup 10.30

Alle gudstjenester er ved Peter Borring Sørensen, med mindre andet er angivet. 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
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Graver: Kirsten Kristensen
tlf.: 22 43 64 62
Mandag: fridag

Gyrstinge IF skriver
Først og fremmest tak til alle vores medlemmer i GIF. Vi i Gyrstinge IF, har
aflyst alle vores aktiviteter, grundet Coronavirussen Covid-19, som lige nu hærger
hele verden. Det betød også at vi som nogle af de første, valgte at aflyse vores
gymnastikopvisning, som vi ved at alle vores gymnaster og instruktører havde
set frem til at afholde, men vi mente at vi havde et foreningsansvar og havde
pligt til at støtte op omkring regeringens inddæmnings strategi. Tusind tak til alle
i gymnastikafdelingen for modtagelsen af vores beslutning, tak for jeres fremmøde
hver tirsdag og lørdag. Vi kan med glæde sige, at alle vores hold vil være at
finde i den nye sæson som starter op igen til september. I vil kunne finde mere
information på vores hjemmeside og i Bøgebladet samt infotavlerne ved
Kildeskolen og i Ørslevvester, når vi kommer lidt længere frem.
Det er ikke kun i gymnastikafdelingen, det har haft konsekvenser at vi har været
nødsaget til at lukke ned. Vores badmintonafdeling har også måtte aflyse
klubmesterskabet, og vi har også måtte aflyse vores ellers altid hyggelige
Natmintonarrangement, for vores badmintonmedlemmer og deres familier.
Inden Coronavirussen lukkede ned for alt, nåede vi at afholde dette skoleårs
sidste diskofest, hvor der deltog 80 børn fra 0.- 6. Klasse. Vi håber og arbejder
på at kunne afholde diskofester igen i det kommende skoleår Vi har også afholdt
vores årlige generalforsamling den 19. februar. Her blev Jan Christoffersen
genvalgt, desværre meddelte Jesper Hansen inden vores generalforsamling at
han ikke ønskede at blive genvalgt, så mange tak til Jesper for hans arbejde i
bestyrelsen. Bestyrelsen har med sine resterende 4 medlemmer konstitueret sig
på følgende måde, Formand Lars Overholdt, Næstformand Emil Holm
Jørgensen, Kasserer Jan Christoffersen og Sekretær Lene Christoffersen. Hvis
du skulle sidde og have lyst til at være en del af det frivillige arbejde i GIF, det
værende hjælper til diskofester eller du måske ville være med til at planlægge
og beslutte idrætsforeningens fremtid i bestyrelsen, så hører vi gerne fra dig.

Bøgebladet april 2020
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Gyrstinge IF skriver - fortsat
Kommende aktiviteter fra GIFs side af er vores Portvinssmagning d. 15. maj i
Landsbyhuset i samarbejde med Henrik fra Vin og Vin i Ringsted. Billetterne er
sat til salg via Billetto.dk, men de kan også købes ved henvendelse til Hjerterum,
Store Bøgeskovvej 3. Vi er godt klar over at dette arrangement er tvivlsomt alt
afhængigt af hvilke retningslinjer, der kommer fra myndighedernes side af. Hvis
du køber billet eller allerede har købt billet, så garantere vi at hvis arrangementet
aflyses, så får du selvfølgelig dine penge tilbage.
GIF er også i år med til at planlægge vores fælles byfest, som i år løber af
stablen lørdag d. 5. september. I år er en speciel dag, da det er Landsbyhusets
10 års fødselsdag, og derfor er det rart at Kilden til Fitness, Lokalrådet,
Kildeskolen og Landsbyhuset, hjælper med til planlægningen og udførelsen af
dagen. Så husk at sætte kryds i kalenderen denne dag, som bl.a. vil byde på
taler, masser af aktiviteter, mad, drikke og en koncert.
Til sidst vil vi i Bestyrelsen ønske jer alle et godt forår og god påske. Vi håber vi
ses snart, så vi atter kan få gang i vores mange aktiviteter igen. Indtil da så pas
rigtig godt på hinanden.
På vegne af bestyrelsen
Lars og Jan
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Kilden til fitness skriver
Kære medlemmer
Som så mange andre i denne tid, er vi også underlagt retningslinjer fra regeringens
side, hvilket betyder at vi har måtte lukke Fitness for en periode.
I skrivende stund er det uvist hvornår vi igen kan åbne og derfor er ALLE hold
desværre også aflyst.
Dette gælder også for det kommende spinninghold, som skulle køre over en
periode på 3 måneder fra april til juni.
Vi takker jer alle meget for forståelsen og opbakningen og ser det som en
mulighed for i stedet at træne hjemme eller udendørs.
Mange er måske blever „hjælpelærere“ for ungerne og så er det ekstra vigtigt
at holde pauser og netop en super god undskyldning for at komme ud og nyde
foråret.
Leg med ungerne kan godt give sved på panden :) Spil fodbold, badminton
eller leg „tagfat“!
I kan desuden alle glæde jer til efteråret, hvor vi fejrer vores 10 års jubilæum i
Fitness med festligheder d. 5. september og indkøb af nyt inventar til vores
center.
Pas på hinanden - vi glæder os til at se jer igen!
Karin Christensen,
Sekretær i Bestyrelsen, Kilden til Fitness.
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„Gyrstinge i bevægelse“ skriver
Der er nu sat en bænk og et lille bord op ved Iskrystallerne på Bakkegårdsvej.
På bordet har vi lavet felter, så man kan spille kryds og bolle. Bænken står
næsten lige midt imellem Ørslevvester og Gyrstinge. En lokal historiefortæller
har fortalt, at der ofte var stridigheder mellem borgerne fra Ørslevvester og
Gyrstinge, dengang mødtes man halvvejs mellem landsbyerne for at slås. Hvem
der vandt melder historien ikke noget om, kun at det gik hårdt for sig. Heldigvis
har det ændret sig og i dag mødes man på kryds og tværs mellem landsbyerne
og ikke for at slås, meeeeen måske i fremtiden for at tage et slag kryds og bolle
på bænken ca. halvvejs mellem landsbyerne, mens I nyder udsigten og selskabet
….. rigtig god fornøjelse.

Stolperne til bænk og bord er doneret af Peberdalsgård, brædderne er rester
fra bålhytten i Gyrstinge og det hele er monteret af Hanne og Arne. Stor tak til
Bakkegården og Krogagergård som har givet lov til at sætte det op på deres
ejendom.
Anden info:
Der har været problemer med QR-koderne på trampestierne, der er bestilt nye
som kommer op senest til Påske. Der vil enten være oversigtskort eller info om
området på QR-koderne.
Kortene over trampestierne er blevet opdateret og der er sat nye brochurer i
holderne ved gadekæret i Gyrstinge samt ved bålhytten i Ørslevvester.
Infostanderne får også nyt kort i.
To af de udendørs fitnessredskaber på aktivitetspladsen ved Landsbyhuset var
løse, det er nu fixet og de må bruges igen. Der er i samme ombæring sat to
ekstra balancestubbe op for at området hænger lidt bedre sammen.
Bøgebladet april 2020
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Ringsted private skovbørnehave skriver
Ligesom landets øvrige institutioner ligger skovbørnehaven øde hen i denne tid,
men inden Corona ramte børnehavens hverdag, var vi i fuld gang med vores
store forårsprojekt om Folk og røvere i Kardemomme By.
Begge stuer læser historien og synger sange på livet løs. På børnehavens
legeplads bygger vi i fællesskab Kardemomme By op, og kører man forbi på
St. Bøgeskovvej, vil man se Tobias’ tårn skyde op, Tante Sofies hus bliver gjort
pænt i stand og både bageren og slagteren får fine huse til deres butikker. Børnene
har været dybt optagede af alt arbejdet, der også byder på fremstilling af varer/
rekvisitter til butikkerne. Kulminationen af alt dette kommer til at være til vores
afslutningsfest for skolegruppen.
I denne helt anderledes tid er der dog noget ganske genkendeligt for børnene.
Hver dag optager vores pædagog Tine nemlig en lille video med oplæsning af et
af bogens kapitler, som sendes hjem. Det bringer stor glæde for børnene, og vi
skulle hilse at sige, at der bliver sunget livligt med på alle sangene.
Ud over dette har den meget milde (og regnfulde!) vinter budt på en masse
våde flyverdragter - men mest af alt en masse sjov leg i skoven, båldage og en
skov med meget tidlige forårstegn.
Vi glæder os til, at børnehaven igen summer af liv - indtil da - pas godt på
hinanden!
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Landsbyhuset skriver
Som man måske har bemærket, så er der meget stille i Landsbyhuset i øjeblikket.
Det skyldes naturligvis forholdene i det omgivende samfund, som i høj grad
også påvirker os. Alle de udlejninger, der var reserveret her i foråret (og det var
mange) er aflyst og der har været hektisk aktivitet for at reservere nye tider, når
vi engang kommer igennem denne mærkelige situation. Idrætsforeningen har,
ligesom Fitness, også droppet alle aktiviteter. Det betyder, at der i øjeblikket
ikke sker noget som helst, og så alligevel … Vi har haft eftersyn på taget, hvor
der blev repareret nogle småhuller, og pedellerne har lavet nogle småting, men
i skrivende stund er det også alt.

Vi er i gang med at planlægge jubilæumsfesten den 5. september, som vi da
håber, vi kan samle rigtig mange til, men da vi jo ikke ved, om coronaen har
forladt landet til den tid, ligger også det stille i øjeblikket.
Bestyrelsen havde egentlig planlagt et årsmøde, hvor alle kunne komme og
høre, hvordan det går og komme med forslag til ændringer og forbedringer,
men det må, ligesom alt andet, vente på bedre tider.

Bøgebladet april 2020
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Lokalt erhverv skriver
Klangmassage
Kære læsere af Bøgebladet, jeg begynder så småt at starte op for mig selv, da
jeg har uddannet mig som klangmassør, og har i et par år øvet mig på familien,
så nu er jeg klar til at hjælpe jer. Hvorfor gå med smerter, når man kan få et liv
i balance med de unikke klangskåle.
Klangmassage er en massageform, som foregår med Tibetanske klangskåle,
der via klang og vibrationer går ind og påvirker længere inde i kroppen, end
hvor en traditionel massage kan nå.
Du tænker måske, at det lyder lidt hokus pokus, men jeg vil sige, at jeg i mit
arbejde som behandler er blevet noget bidt af denne behandlingsform. Det
overrasker mig gang på gang, at der nærmest ikke er det område, som ikke
kan påvirkes positivt med den nænsomme klangmassage.
Ved klangmassage anvendes der klangskåle til at give en dyb balanceret og
meditativ afspænding. Klangskålene placeres på udvalgte steder på kroppen
og er fremstillet således, at lydene og vibrationerne forplanter sig ind i kroppen,
hvor de finder frem til ubalancer og blokeringer og ganske enkelt genfinder
balancen og løsner op.
Kroppen består af cirka 60-80 % væske, en masse bindevæv og en masse
celler. Cellerne kan sammenlignes lidt med harddisken på en computer: De
husker:
Al stress og jag, ængstelse og dårlige minder sætter sig i cellerne som enten
fysisk smerte eller psykisk ubalance af den ene eller anden art.
Det er netop det, klangmassagen går ind og løsner op for. Vibrationerne fra
klangskålene går direkte ind og påvirker de celler, der har behov for det, og
hjælper kroppen i gang med selvhelbredelse.
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Lokalt erhverv skriver - fortsat
Klangmassage kan afhjælpe:
Hovedpine, Tinnitus, Hælespore, Maveproblemer, Søvnløshed, Skuldersmerter,
Koncentrationsbesvær, Iskiasspændinger, Bækkensmerter, Svimmelhed,
Menstruationssmerter, For højt blodtryk, Ryg & nakkesmerter, Piskesmæld,
Posttraumatisk stress, Stress, nedtrykthed & depression, Knæ og
ledsmerter, Tennis albue.
Pris for en behandling er 500 kr.
En behandling varer en time, der indgår ca. 10 minutters samtale før og ca. 10
minutter efter behandling, klangmassagen varer ca. 40 minutter.
Medbring venligst et badehåndklæde eller lagen til at ligge på.

Naniqua’s klangunivers
Bondebjergvej 9
Gyrstinge
4100 Ringsted
Tlf. 2825 4529
E-mail: naniquasklangunivers@hotmail.com

Håber vi ses når Corona epidemien er overstået.
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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

New Hair
v/ Mette Andersen
Blødebjergvej 11 - Gyrstinge
tlf. 5767 2322
(onsdag lukket)

Hjerterum

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

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
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

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

Naniqua’s klangunivers
Klangmassage for sjæl og legeme.
V/ Dorte Daneholm
Bondebjergvej 9 Gyrstinge
Tlf. 2825 4529
Naniquasklangunivers@hotmail.com
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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
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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
2463 5935, 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
2588 9818

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
4116 1984, 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 Martin Niemann,
Bakkegårdsvej 1, Fjenneslev
2491 4839, martin@9emann.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 april 2020
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Kalender
April

07.
16.
22.

Bøgebladet udkommer
Petanque ved Landsbyhuset, kl. 14.00, hver torsdag
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.
Høm Brugs-bussen kører, kl. 9.45, hver tirsdag
Lappeskrædderne, præstegården, kl. 14.00, hveranden torsdag
Byg og Bo, generalforsamling, Landsbyhuset, kl. 19.30

Maj
01.
12.
15.
26.

Kildeskolens børnehave fejrer 21 års fødselsdag
Orienteringsmøde om Menighedsrådsvalg, præstengården
Portvinssmagning, arr. GIF, Landsbyhuset, kl. 18.30
Forårskoncert, Gyrstinge kirke, kl. 19.30

02.
05.
06.

Juni
Bøgebladet udkommer
Markedsdag, arr. Kildeskolen
Tirs.klub.: Udflugt
Skt. Hansfest, præstegårdshaven

11.
16.
23.

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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