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Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd
Formand: Jess Friis, Gyrstinge Bygade 5-7 (red.) 24 63 59 35
Næstformand Peter Budal Jensen, Gyrstinge Præstemark 3 22 11 59 20
Kasserer: Arne Aagesen, Harpeager 7, Fjen. 52 28 97 29
Sekretær Nina Overholdt, Gyrstinge Præstemark 3 22 58 12 20

Mette Eck, Blødebjergvej 2 61 68 91 84
Bjarne Krog, Ørnekildevej 22, Fjen. 57 80 94 57
Térès Peyrelier, Gyrstingevej 103
Finn Hoffmann, Bondebjergvej 9 51 35 71 95
Jan Hansen, Gyrstinge Bygade 3 57 84 50 62
Tonni Juel Hansen, Harpeager 1, Fjen. 29 63 70 71

Gyrstinge/Ørslevvester Menighedsråd
Formand: Kirsten Forsingdal, Ørnekildevej 22, Fjen. 26 17 45 03
Næstformand: Nina Overholdt, Gyrstinge Præstmark 3 22 58 12 20
Kasserer: Dorte Daneholm, Bondebjergvej 9 21 76 11 26
Kontaktperson: Steen Kisselhegn, Gyrstinge Bygade 92 40 43 09 30
Sekretær: Vibeke Wojtzcak, Ørnekildevej 12, Fjen. 22 82 59 95

Peter Budal Jensen, Gyrstinge Præstemark 3 22 11 59 20
Sognepræst: Peter Borring Sørensen, Egerupvej 11 57 61 30 10
Organist: Jacob Keller
Provst Lars Poulsen, Kirkevænget 2c, Sorø 5783 05 34
Andet:
Graver : Kirsten Kristensen 2243 64 62
Kirkeværge: Peter Budal Jensen, Gyrstinge Præstemark 3 22 11 59 20

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 februar - deadline 24. jan.
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Lokalrådet skriver
Vinteren er over os og julen står for døren. Vi plejer i denne tid at holde forskellige
arrangementer, der kan samle os i denne denne mørke tid, men det er desværre
ikke muligt som tiden er lige nu. Derfor glædes vi i Lokalrådet over alle de flotte
julelys der er ved at brede sig i sognet, som tænder lys i denne tid, hvor vi ikke
bare lige kan mødes til juletræstænding og grønlangkål før jul. I Lokalrådet har
vi traditionen tro, i samarbejde med nogle børn og voksne fra Kildeskolen, sat
et juletræ op i skolegården, så det også kan sprede lidt lys. Træet er igen i år
sponsoreret af Stiftelsen Sorø Akademi.

Sidste år havde vi en julekonkurrence, hvor Peter Flensted med familie var
rundt i vores sogn og kigge på julelys-udsmykninger. Denne konkurrence synes
vi var en stor succes, og der vil igen i år blive kåret en vinder (selvom vi ved den
store vinder sikkert er el-selskabet), men vi har jo kun det sjov vi selv skaber.
Vinderen bliver kåret på Gyrstinge Lokalråds hjemmeside lige inden juleaften.

Noget andet der også er meget lyst, er den kommende cykelsti mellem
Holbækvejen og Gyrstinge. Den er nu endeligt vedtaget i Ringsted Byråd.
Detailplanen er ikke udarbejdet endnu, men det er ifølge forvaltningen fastlagt
at den etableres nord for Gyrstingevej. Jeg har snakket med forvaltningen for at
høre til processen, og de fortæller at der til at starte med skal findes en rådgiver
der kan detailplanlægge selve cykelstien…..det er noget med indhentelse af
tilbud etc. Derefter skal der landmåler på, der skal ekspropieres, der skal
involveres, og først derefter kan man lave udbudsmateriale og finde en
entreprenør der kan etablere selve cykelstien. Hvis alt går godt kan man begynde
med de første spadestik en gang til marts/april 2021.

Siden vi har skrevet sammen sidst har vi, som I ved, afholdt beboermøde. I den
forbindelse vil jeg gerne takke for den flotte deltagelse, og for de mange fine
input, som vi i det nye år vil prøve at få indarbejdet i Helhedsplanen. Husk at
referatet fra mødet kan findes på www.gyrstinge.dk.
Sidst men ikke mindst vil jeg ønske jer alle en „God Jul & Godt Nytår“.

Jess Friis
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 Sensommerbilleder...

 Forsidefoto
Det har været et meget smukt og farverigt efterår - her den store bøg på parkeringsplad-
sen i St. Bøgeskov.

Rødegen, som blev plantet af
Biskoppen i anledning af markeringen
af, at Luther for 500 år siden satte
sine teser op på kirkedøren.
Det står flot i præstegårdshaven, og
klarede den tørre sommer 2018.
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Skotsk whisky aften
 

Så gør vi det igen, for 17. gang.
   

Lokalrådet i Gyrstinge/Ørslevvester indbyder til whiskysmagning,
fredag d. 29. januar 2021 kl. 19.30 i Gyrstinge Landsbyhus

På grund af den nuværende smittesituation er der max. plads til 50 deltagere,
så kan vi dække op med den behørige afstand og overholde coronareglerne.
Tilmeldingerne bliver behandlet efter „først til mølle“ princippet.

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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 Kildeskolen skriver
Skoven er falmet trindt om land og vi går nu for alvor ind den mørke tid. På
trods af den alvorlige situation med Corona for vores land og at Kildeskolen i
skrivende stund ligger indhyllet i tåge og dis, så er der mange lyspunkter i vores
dagligdag. Uanset hvor mørk en morgen man kommer ind på Kildeskolen så
mødes man med smil og glade børneansigter i lokaler og på gange. På
Kildeskolen oplever vi et støt stigende elevtal, vi har i den nationale
brugertilfredshedsundersøgelse, som alle forældre til børn i grundskolen udfylder
hvert år, netop opnået en samlet score på 4.1 ud af 5 mulige, hvilket er et klar
og tydeligt udtryk for vores forældres store tilfredshed med skolen. I elevernes
trivselsmåling scorer vi samlet også helt i top, hvilket selvfølgelig også smitter af
på vores høje faglige niveau. Så på trods af den mørke tid og alle de aflyste
arrangementer i julen, så er vi utroligt glade her på stedet for vores skole og
vores elever og forældre.

Hvis man går en tur på gangene en tilfældig tirsdag formiddag, så vil man kunne
opleve et ballethold, et yogahold, rollespil, konditorbagere og fuld aktivitet i
hele huset med masser af røde kinder og glade smil. Vi glæder os til den dag,
hvor vi kan invitere jer alle indenfor igen og se, hvor fantastisk en skole
Kildeskolen er. Det kan vi i øvrigt også se på elevtallene for kommende 0.-
klasse til næste sommer, hvor vi her på skolen har ringet til alle forældre i vores
skoledistrikt med kommende elever i 0. klasse for en snak om skolevalg og
invitere på et besøg på skolen. Et tilbud mange har taget i mod og vi kan allerede
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 Kildeskolen skriver - fortsat
nu se det på indskrivningerne, hvor vi har 16 indskrevne og vi har forventninger
om en 3-4 elever flere. Og for det ikke skal være nok, så har vi også en stor
stigning af børn i vores børnehave, og deres latter og smil er en glæde for os
alle hver dag.
 
Men helt aflyst er julen ingenlunde her på Kildeskolen. Mandag den 23.
november hentede børnene juletræ i skoven med Krogagergård og samme
dag stod juletræet klart i vores ny-asfalterede skolegård. Fredag d. 27. november
laver vi julepynt  og pynter skolen op. Vi opfører tilmed et krybbespil i Gyrstinge
Kirke, og det vil man kunne se på vores facebookside umiddelbart efter og
selvfølgelig på Aula. Det bliver noget helt særligt, og Peter Borring, vores lokale
sognepræst stiller også op og sikrer „den rette stemning“.

Og en god nyhed: Politikkerne i Ringsted Kommune besluttede den 9. november
at godkende en cykelsti mellem Holbækvejen og Gyrstinge, og det er vi rigtigt
glade for på Kildeskolen. Det betyder at vores skoledistrikt bliver en farlig
skolevej mindre, og det øger samtidig muligheden for at cykle i skole til
Kildeskolen, og senere når man skal i overbygningen, vil det give mulighed for
at cykle sikkert ind til Benløse. Vi havde selvfølgelig ønsket at cykelstien mellem
Ørslevvester og Gyrstinge også blev etableret, så eleverne  fra Ørslevvester
også kunne cykle sikkert i skole, men den må vi prøve at få etableret
efterfølgende. 

Følg Kildeskolen på facebook:
https://www.facebook.com/
Ki ldesko len - i -Gyrs t inge-
105602024649611"

skoleleder Robert Hessner
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Ringsted private skovbørnehave skriver
Lyskæder i mørket rundt på legepladsen og i træerne skaber nærmest jule-
markedsstemning, når man kører forbi på St. Bøgeskov en tidlig morgenstund.
Regn og rusk har gjort sit indtog i skovbørnehaven, men hvad gør det når
garderoberne bugner af tøj, børn og voksne elsker at være ude og personale
og forældre i fællesskab har skabt flere rum i vores i forvejen dejlige uderum.
Vores lade er blevet indrettet til et fordybelsesrum, vi har fået opsat telt og snart
har vi også et madpakkehus stående. Så selvom vi starter dagen udendørs kl.
6.30 og bliver ude til vi går hjem kl.17, så har vi nu endnu flere baser, hvor vi
kan holde vores skønne samlinger, få lidt ly når vi skal spise eller blot har brug
for et godt sted at lege.

Børnene er i hverdagen delt på aldersintegrerede stuer, men én dag om ugen
blander vi rundt på relationerne, så skolegruppebørnene fra begge stuer er sam-
men om forskellige skolegruppe-projekter, mens de øvrige børn arbejder i en-
ten en sproggruppe eller en krea-gruppe.
Efterårets kastanjeproduktion blev i år til nogle mega-seje monster-ansigter.
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 Landsbyhuset skriver
Ligesom sidst bliver det et lidt tyndt indlæg fra Landsbyhuset. Vi havde jo planlagt
en arbejdsdag den 3. oktober, men på grund af de stadigt stigende smittetal og
de nye restriktioner, syntes vi selv, at det var mest fornuftigt at aflyse. Det er jo
heller ikke fordi, der akut er brug for at få lavet ting, men det ville da være
dejligt, hvis alting kunne stå knivskarpt (som det hedder på moderne dansk),
når der igen kommer gang i de mange arrangementer, som vi nok er mange, der
savner i øjeblikket. Vi må håbe, at 2021 bliver et år, hvor vi ikke skal forholde
os til en dum virus.

På udlejningssiden har der været en del aktivitet i løbet af august, hvor mange
kunne holde de konfirmationer, som blev aflyst i foråret, men de sidst par måneder
er det meget småt med aktivitet i huset.
Det er dog ikke alt, der er gået i stå. Der er nu blevet malet i fitnessgangen og i
omklædningsrummene. Desuden er der blevet udbedret mange revner. I
vandrerhjemmet er der også blevet malet, og der er opsat hvide acrylplader på
væggene i gangen, så det er lettere at holde rent.

Inden længe vil der også blive sat skilte op med henvisning til Landsbyhuset, så
det bliver nemmere at finde. Galgerne er sat op, så der mangler kun at sætte
skiltene fast. Det er en opgave, som var sat til at blive lavet på arbejdsdagen,
men nu bliver det, når vi kan finde tid til det.

Bestyrelsen for Landsbyhuset vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en
glædelig jul samt et godt nytår, og så håber vi på, at vi næste år kan genoptage
nogle af de traditioner, som er blevet en del af vores lokalområde.
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 Tirsdagsklubben skriver

Desværre kan vi stadig ikke invitere til Tirsdagsklubbens foredrag og andre
sociale aktiviteter, som vi gerne ville. Corona lægger en dæmper på vores
program. 

Heldigvis er der hver anden tirsdag, kl.14-17, mulighed for at mødes omkring
KORTSPIL og ANDRE SPIL til fælles fornøjelse, en tår kaffe og lidt snak.

Vi har indtil nu været 9 kortspillere (fordelt på to hold).  Alle er velkomne til at
kigge forbi og se, om lidt spil m.m. kan blive en del af adspredelsen denne
vinter. Vi mødes med afstand og der er plads til flere. 

De bedste ønsker om en god jul og et godt nytår!   
På gensyn, Arbejdsgruppen,

Else, Inga, Jonna, Elna, Magda, Karin og Hilde



11Bøgebladet december 2020

Gyrstinge kirke
december - januar 2021

Nyt Menighedsråd

Gyrstinge Sogns nyvalgte menighedsråd er nu klar til at tage over fra det afgående
menighedsråd, og herfra skal lyde en stor tak til alle jer „gamle“ rådsmedlemmer,
som på forskellig vis har ydet en indsats til gavn for os alle i sognet. I har
arbejdet for, at der er interesse for vores kirke og det kirkelige liv i sognet.

Første arbejdsdag for os „nye“ er 29. november 2020 – altså 1. søndag i
advent.
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Nyt Menighedsråd

Vi har indtil nu holdt ét møde, hvor vi konstituerede os, samt et møde med det
afgående menighedsråd, for at være parate til at tage over 29/11.

Vi har konstitueret os således:

Formand Kirsten Forsingdal
Næstformand Nina Overholdt
Kontaktperson Steen Kisselhegn
Valgt Kasserer Dorte Daneholm
Sekretær Vibeke Wojtzcak
Formand valgbestyrelse Nina Overholdt
Kirkeværge Peter Budal Jensen

Aktivitetsudvalg Vibeke Wojtzcak, Nina Overholdt, Peter Borring Sørensen

Vores adresser og telefonnumre vil altid være at finde på indersiden af forsiden
på dette blad.
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Præsentation af præst

Den 4. oktober blev jeg indsat som sognepræst i de tre sogne, der tilsammen
udgør Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge Pastorat. Siden den 1. februar har jeg
været konstitueret sognepræst, dvs. vikar, i pastoratet. Da jeg søgte den opslåede
stilling, vidste jeg således lidt om, hvad jeg gik ind til. I de fleste tilfælde kender
jobsøgeren kun jobbet ud fra teksten i stillingsopslaget og måske fra en enkelt
eller et par samtaler med ledere og ansatte i virksomheden og fra personer i
netværket, som kender til virksomheden.
I vinteren 2019 blev jeg spurgt af biskoppens sekretær, om jeg ønskede at
være vikar i Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge i seks måneder i 2020 med
indsættelse den 2. februar. Det passede perfekt med, at mit daværende vikariat
i Gimlinge-Hyllested pastorat udløb den 31. januar. Derefter måtte jeg have fat
i Danmarkskortet for at finde ud af, hvor de tre sogne lå. I sommeren 2018 var
jeg på udflugt og kørte fra Ringsted til Vipperød og bemærkede ganske vist
skiltet til Gyrstinge ude fra Holbækvejen, men jeg lagde ikke vejen forbi og
havde ikke besøgt nogen af de tre sogne, inden jeg halvandet år senere mødte
menighedsrådene første gang ved det fælles menighedsrådsmøde den 10. januar
i Gyrstinge.

Efter indsættelsen i februar 2020 begyndte jeg arbejdet som konstitueret
sognepræst. Da jeg under hele min tid som vikarpræst har ønsket at træde ind
i et fast embede, overvejede jeg derfor løbende, om Bringstrup-Sigersted-
Gyrstinge var et sted, hvor jeg kunne se mig selv som sognepræst og som
borger i lokalsamfundet.

Og jo, det kunne jeg. Det korte svar på, hvorfor jeg kunne se mig selv som
sognepræst og borger på denne egn, er den måde, hvorpå jeg er blevet modtaget,
siden indsættelsen i februar. Jeg er blevet mødt med interesse og venlighed, og
det gælder lige fra menighed, menighedsråd, kolleger fra Ringsted-Sorø provsti,
kirkernes medarbejdere til borgerne fra de tre sogne. Man er glad for egnen,
kirkerne og lokalsamfundene og vil gerne fortælle.
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Præsentation af præst

I min tid som vikar pendlede jeg fra Helsingør, hvor jeg har boet siden 2012.
Jeg er 46 år gammel. Min tilværelse har udspillet sig både i Jylland og på Sjælland.
Jeg er vokset op i Hillerød og 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 kommunalforvaltning og senest i Kirkens Korshær, inden jeg   i september
2017 blev ordineret til præst. I første omgang var jeg vikar i Kirke Saaby-
Kisserup pastorat mellem Holbæk og Roskilde og derefter i Gimlinge-Hyllested
pastorat til og med januar 2020. I skrivende stund er jeg i færd med at komme
på plads i den nyligt istandsatte præstegård på Egerupvej. Det er et dejligt hus,
og for mig er det helt nyt at være omgivet af så megen natur, ikke mindst den
store have mellem præstegården og skoven!

I stillingsopslagene bad menighedsrådene ansøgerne om at gøre rede for, hvilke
visioner de kunne se for pastoratet i fremtiden. Generelt skal man passe på med
at komme udefra og spille klog på forhold, som har virket i mange år, men jeg
oplever en ægte interesse for at høre, hvad den nye præst har af idéer.
Overordnet mener jeg, at kirken er en del af lokalsamfundet af den simple
grund, at det for mig ikke slet giver mening, hvis kirke og lokalsamfund var to
isolerede enheder. Det ville være utænkeligt, i særdeleshed i tre så relativt små
sogne som Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge. Spørgsmålet om, hvordan dette
fællesskab helt specifikt skal udspille sig, skal vi borgere besvare i fællesskab.
Med den interesse og venlighed, som jeg har mødt i alle tre sogne, er jeg helt
sikker på, at dette fællesskab nok både skal blive fornøjeligt, hyggeligt og til
gavn for både foreninger mv. og for de enkelte borgere i Bringstrup, Sigersted
og Gyrstinge sogne.

Peter Borring Sørensen
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Fra Menighedsrådet

På vores konstituerende møde fortalte Peter Borring os om nogle af de visioner,
han har for de tre sogne, hvor han er præst.
Vi synes, det er dejligt med en engageret præst, som ser nogle muligheder for
nye tiltag i sognene, og vi ser frem til at skulle arbejde sammen om at skabe et
godt kirkeliv - og et godt fællesskab i vores eget Gyrstinge Sogn.

Mange har måske undret sig over de sjove „skulpturer“ bestående af stillads og
slanger, der står på kirkegården ud for våbenhuset.
Grunden hertil er, at der i våbenhuset gennem mange år har været problemer
med fugt. Mangt og meget har været på tale for at løse problemet. I samråd
med Provsten har vi lavet denne opstilling med at prøve at fralede regnvandet
omkring våbenhuset, for at se om det kunne hjælpe på fugten på væggene, for
så er det nok her med regnvandet, vi skal begynde for at få løst problemet.

Det kan allerede nu ses, at fraledning af regnvandet har og har haft en positiv
indvirkning på fugten i våbenhuset. Væggene fremstår ikke længere meget grønne
i hjørnerne, og bænkebidere har måttet finde et nyt sted at bo, så i 2021 må vi
have lavet en mere permanent løsning til erstatning for stillads og slanger.
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For julen med dets mange traditionsrige gudstjenester bliver i år anderledes på
grund af corona-virus. Vi har haft drøftet forskellige muligheder for
julegudstjeneste sammen med Peter Borring, og Peter orienterer andetsteds i
Bøgebladet om, hvordan det kommer til at forløbe i julen 2020.
Juletræet, byens juletræ, som står i skolegården kommer ikke til at mangle,
men at få det tændt bliver i år anderledes.
Træet hentes, som det plejer, sammen med indskolingen på Kildeskolen i St.
Bøgeskov, hvor Sorø Akademi igen i år har sponsoreret et stort grantræ.
Kildeskolen tænder træet fredag, som en del af et julearrangement der, hvor
kun elever og lærere er til stede. Normalt tændes træet efter familiegudstjenesten
1. søndag i advent med efterfølgende sammenkomst i præstegården. Den del
må vi undvære i år, men familiegudstjenesten mangler ikke, og træet med lys
på, nyder vi, når vi færdes gennem byen.
Og også julekoncerten 2020 i Gyrstinge Kirke må vige for corona-virussen, og
er således aflyst. Den skulle have været med Sorø Underholdningskor, og bedres
corona-tiderne til foråret, og vi igen må mødes flere personer, har de lovet at
give en forårskoncert i stedet for.

Venlig hilsen Menighedsrådet
                               Kirsten Forsingdal

Jul i kirken
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2020 har været et år, hvor utallige arrangementer er blevet aflyst. Det gode
budskab er, at julen ikke er aflyst, heller ikke i et år præget af coronapandemien.
Men som alt muligt andet kommer også gudstjenesterne i julen til at blive
anderledes i år.
Den største udfordring er, at vi ikke må være ret mange i kirkerne. Med kravet
om to meters afstand, må vi være 20 mennesker i Gyrstinge kirke, som i lighed
med kirkerne i Bringstrup og Sigersted er på ca. 80 kvadratmeter. Ved
konfirmationerne, som i år var udsat til august, måtte vi være 40 mennesker pr.
gudstjeneste ud fra den betragtning, at de fleste kommer sammen med den
nærmeste familie, som de også til daglig er tæt på.
Af hensyn til, at vi gerne vil samle så mange som muligt til hver gudstjeneste og
samtidig passe på os selv og hinanden, er pastoratets tre kirker meldt til
hjemmesiden www.pladsikirken.dk
Ønsker man at deltage i gudstjenester i en af de tre kirker den 24., 25. og den
26. december, skal man melde sig til på den ovennævnte hjemmeside.
Det er ikke alle, der føler sig fortrolige med internettet. Giv en hånd til dem, I
kender, som skal hjælpes lidt med internettet og med at melde sig til
julegudstjenesterne.
Der kræves ikke tilmelding til gudstjenesterne uden for juledagene.
Gudstjenester juleaften den 24. december:

Bringstrup kl. 14.00
Sigersted kl. 15.00
Gyrstinge kl. 13.00 og Gyrstinge kl. 16.00

Gudstjenester juledag den 25. december:
Sigersted kl. 9.00 - Gyrstinge kl. 10.30

Gudstjeneste anden juledag den 26. december: Bringstrup kl. 10.30
Ved spørgsmål kan man henvende sig til Peter Borring Sørensen på mobil 25
72 30 10 eller formand for Gyrstinge menighedsråd Kirsten Forsingdal på mobil
26 17 45 03.
Med håbet om at se så mange af jer som muligt til julegudstjeneste og med
ønsket om en dejlig adventstid – trods alt!

Sognepræst Peter Borring Sørensen

Julegudstjenester i kirken
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted

Kirkelig vejviser

Sognepræst Peter Borring Sørensen
Egerupvej 11, 4100 Ringsted
tlf. 57 61 30 10 / 25 72 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

November
29. Familiegudstjeneste i Gyrstinge 15.00

December
06. Bringstrup 10.30
13. Sigersted 9.00 - Gyrstinge 10.30
20. Sigersted 9.00 (Conni Gomser Schmidt)
24. Gyrstinge 13.00 og 16.00 - Bringstrup 14.00 - Sigersted 15.00
25. Sigersted 9.00
26. Bringstrup 10.30
27. Sigersted 10.30

Januar
01. Bringstrup 15.00
03. Gyrstinge 9.00 - Bringstrup 10.30
10. Sigersted 9.00 - Gyrstinge 10.30
17. Bringstrup 9.00 - Sigersted 10.30
24. Gyrstinge 9.00 - Bringstrup 10.30
31. Gyrstinge 10.30

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

Vi har bragt denne tekst tidligere, men gør det igen, blot for at understrege, at
det stadig er muligt at træne i vores lokale foreningsfitness-center, når blot vi
stadig overholder følgende:

Vi har sørget for:
- grundig daglig rengøring.
- fjernelse af svedabsorberende udstyr som yoga- og træningsmåtter. Man er
velkommen til at medbringe eget udstyr.
- opstilling af håndsprit samt desinfektion til maskiner, som benyttes hver gang
før og efter brug.
- skiltning med retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Hvad forventes af jer:
- Bliv hjemme, hvis du har symptomer, hvis du er sårbar eller på anden vis i
risikogruppen.
- Klæd om hjemmefra og tag gerne bad derhjemme (det er tilladt at bade, hvis
der ikke er trængsel i baderummet).
- Afsprit/vask dine hænder inden du går ind i centeret.
- Hold to meter afstand – og vis hensyn.
- Træn alene (ikke parvis eller i grupper).
- Desinficer udstyr før og efter brug.
- Host og nys i dit ærme eller albue, ikke dine hænder.
- Undgå fysisk kontakt

Det er muligt for instruktører/bestyrelse at bortvise dig, hvis reglerne ikke
overholdes.
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  Kilden til fitness skriver - fortsat
Ny maskine
Som vi skrev i seneste blad, har vi fået tilskud til en ny trappemaskine. Om det
skyldes corona eller andet ved vi ikke, men efter meget lang ventetid, skulle
levering meget gerne finde sted indenfor de næste par uger.

Derudover er der tilsyneladende andre af vores maskiner som bliver flittigt brugt,
nemlig vores løbebånd, som åbenbart havde nået sin kilometergrænse. For
nogle uger siden fik vi tilfældigvis et godt tilbud på et nyt, som vi straks takkede
ja til. Det presser økonomien lidt, men omvendt syntes vi også, at vi / I har brug
for et løbebånd. Det er allerede leveret og sat op, så når vejret indbyder til
indendørs løb, er det nu muligt igen. Så bare kom afsted.

Vi fornemmer pt. en lavere aktivitet i fitness end vanligt, hvilket nok har sine
gode forklaringer. Også holdtræningen er gået ned i kadence, og Cirkeltræning
mandag har besluttet at holde pause til efter jul. Cardioholdet lørdag 9-10 kø-
rer stadig, og Teenfit’erne torsdag 17-18 træner ligeledes - her må vi jo også
have væsentlig flere med - men vi træner fortsat primært uden redskaber.

Vi anerkender, at de mange corona-restriktioner og nedslående smittetal kan
gøre det svært at holde dampen oppe, men omvendt er det også vigtigt at
huske, at fysisk træning udløser stoffer i hjernen, som giver bedre humør og
overskud i hverdagen. Så kan man bare komme afsted en til to gange om ugen,
hjælper det hurtigt på energiniveauet her i den mørke tid.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt
nytår - og vi håber vi snart ses igen i
fitnesscentret, Kilden til fitness.
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 GIF skriver

Vi er stadig meget ramt af corona/covid 19, men vi forsøger at holde vores hold
i gang, så meget som vi kan. Desværre er vores gymnastik meget hårdt ramt i
år, men der er håb for at komme i gang snart. Instruktørerne holder møde med
den gymnastikansvarlige i løbet af december måned, om forhåbentlig opstart af
holdene i januar - hold jer opdateret på vores hjemmeside og facebook.

Vores Floorball er godt i gang, men det er desværre  ikke muligt at få flere med
lige nu, da de allerede er 10 tilmeldte.
I vores badminton afdeling er vores ungdom startet og spiller hver onsdag i
hallen. Desværre har vi i bestyrelsen måtte tage den beslutning, at de ikke er
tilmeldt nogen holdturnering i år, grundet situationen i Danmark.

Noget vi har gennemført siden sidst er vores portvinssmagning, efter at den i
første omgang blev udsat. Dette blev gjort efter alle corona retningslinjer med
visir og alle sad med god afstand. Mundmind blev benyttet, når man ikke sad
ned. Det var en vellykket aften med 44 deltagende - vi tænker at vi vil gennemføre
flere former for smagninger i fremtiden, så hvis I har noget som I tænker kunne
være interessant, så skriv til os på fest@gyrtingeif.dk.
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  GIF skriver - fortsat

Boldbanen
Vores boldbane er blevet så fin, desværre så kan vi jo ikke bruge den så meget
i øjeblikket, da der ikke er lys på den, men den skulle være klar til at blive
brugt, så vi glæder os til foråret, så vi rigtig kan få glæde af vores store nye
græsplæne.

Ellers er der kun tilbage at ønske alle en god jul og et godt nytår fra alle os i
Gyrstinge Idrætforening.

På bestyrelsens vegne
Lars Overholdt
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   Lappeskrædderne skriver
Pindene gløder i Præstegården hver anden torsdag i vinterhalvåret. Når vi sidder
sammen og hygger med strikke- og hækletøj, er vi ikke så optaget af, hvor
meget der kommer ud af det, men pludselig er det blevet tid til at aflevere
vinterens produktion til Kirkens Korshær, og så viser det sig, hvor meget vi
egentlig bidrager med. Da vi sidst fik talt op, var der 20 tæpper, 5 halstørklæder
med hue, 1 bluse, 2 par grydelapper, 2 par håndledsvarmere, 7 par strømper, 9
håndklæder og 20 karklude, som bliver givet videre til brug i Kirkens Korshærs
varmestuer eller til videresalg f.eks. på julemarkedet i Tivoli.

Faktisk bliver vi en smule imponerede over, at et par timers hyggeligt samvær et
par gange om måneden kan blive til så meget. I øjeblikket må vi jo kun mødes
10 ad gangen, men det bliver forhåbentlig snart bedre, og så kan vi blive mange
flere, idet alle er velkomne til at komme forbi til en kop kaffe og lidt snak om
vind og vejr. Hold øje med Bøgebladet for datoer.
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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

Naniqua’s klangunivers
Klangmassage for sjæl og legeme.

V/ Dorte Daneholm
Bondebjergvej 9 Gyrstinge

Tlf. 2825 4529
 Naniquas-

klangunivers@hotmail.com

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

Menighedsrådet
formand Kirsten Forsingdal,
Ørnekildevej 22, Fjenneslev
2617 4503, kirsten@krogagergard.dk

Kildeskolen, www.kilde-skolen.dk
leder Robert Hessner
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, angj@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

November
27. Byens juletræ tændes i skolegården

December
Bøgebladet udkommer

01. Tirs.klub.: Kortspil
Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19.00

03. Lappeskræddere, præstegården, kl. 14.00 hveranden torsdag
05.-06. Søstrenes Julestue, Ruhedal, Gyrstinge, kl. 10-17, hver weekend til jul
06. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
07. „Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 15.00, hver mandag.

Januar
05. Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19.00
29. Whiskyaften, Landsbyhuset, kl. 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.


