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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

Sognepræst: Peter Borring Sørensen, Egerupvej 11 57 61 30 10
Organist: Jacob Keller
Provst Lars Poulsen, Kirkevænget 2c, Sorø 5783 05 34
Andet:
Graver :
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 april - deadline 26. mar.
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Lokalrådet skriver
Nedlukningen af Danmark har selvfølgelig også ramt Lokalrådet, så siden sidste
Bøgeblad er det ikke meget aktivitet vi har været involveret i. Ligesom så mange
andre har vi måtte aflyse lokalrådsmøder, og deltager for tiden udelukkende via
online-møder i Landsbyforum og andet. Nedlukningen har også gjort, at vi
desværre må droppe Fastelavns tøndeslagningen i år - så vi glæder os til til vi igen
kan samles og kigge ind i kommende arrangementer og aktiviteter.
 
Siden sidste Bøgeblad har vi indgået et samarbejde med et filmselskab, som skal
producere en film om vores område. Den skal fortælle om, hvor dejligt det er at
bo i sognet og på den måde promovere vores dejlige sted. I den forbindelse vil
Lokalrådet gerne takke alle bidragsyderne, der har gjort filmen mulig, og vi kan
fortælle, at filmen „skydes“  den 17. maj 2021, hvis eller vejret er med os, så vi
kan få nogle flotte biller af både naturen/søen og vores fine aktiver/samlingssteder.

Vi har også sammen med alle øvrige Lokalråd indgivet et høringssvar, hvor vi
anmoder om, at det mobile bibliotek „Mobibben“ bliver en del af vores lokalområde.
Politikkerne i Byrådet besluttede for et par måneder siden, at udvide den
forsøgsordning, der har været med en mobil container til udlån af bøger fra Ringsted
Bibliotek. I den forbindelse er der nu indkøbt containere, så Kommunen kan
dække 12 områder i en fast turnusordning, og i Høringssvaret anbefaler vi, at
både Gyrstinge og Ørslevvester får besøg af containeren…..så må vi se, hvad
der besluttes:-)

Pas på jer selv og lad os glæde os til foråret snart kommer.

Med venlig hilsen
Jess Friis
Formand
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 Lokalrådet skriver - fortsat

 Forsidefoto

Forslag til ændring af vedtægterne (det med rødt):
§ 5 – Ordinært beboermøde
Stk. 4:
Forslag, der ønskes behandlet på beboermødet, skal være formanden i hænde
senest den 15. februar – dog skal forslag til vedtægtsændringer være formanden
i hændesenest den 15. januar.
§ 8 – Lokalrådets daglige virke
Lokalrådet holder møde mindst hver anden måned.
Alle møder holdes som åbne møder for alle beboere i Lokalrådets område.
Møderne indkaldes skriftligt af formanden eller af mindst 2
bestyrelsesmedlemmer.
Dagsorden udsendes samtidig med indkaldelsen og lægges på hjemmesiden
(Gyrstinge.dk).
Møder indkaldes med mindst 2 dages varsel.
Sekretæren udarbejder referater fra samtlige møder. Disse referater arkiveres i
Lokalrådets protokol samt distribueres til samtlige bestyrelsesmedlemmer og
lægges på hjemmesiden (Gyrstinge.dk).
På det første møde efter beboermødet konstituerer Lokalrådet sig med
næstformand og sekretær.

Midt i januar kom der endelig lidt sne - til glæde for børn og barnlige sjæle.
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Beboermøde den 2. marts 2021 kl 19.30

i Gyrstinge Præstegård

(Mødes afholdes med hensyntagen til COVID-19, og der er risiko for at
mødet rykkes, hvis ikke det er muligt at samles på det pågældende tidspunkt.
Alternativt rykkes mødet online – vi annoncerer det endeligt på vores
Facebookside og www.gyrstinge.dk)

Dagsorden til beboermødet:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Redegørelse vedr. Lokalrådets arbejde og økonomi i det

forgangne år
3. Oplæg vedr. det fremtidige arbejde og finansiering heraf
4. Indkomne forslag og eventuelt diskussion
5. Valg af formand (i lige år) og valg af Kasserer (i ulige år) (begge

vælges for de kommende to år)
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for de kommende 2 år)
7. Valg af 2 suppleanter (vælges for 1 år)
8. Valg af 2 revisorer (vælges for 1 år)
9. Eventuelt

Der er kommet følgende forslag til ændringer i vedtægterne fra Steen
Mortensen: (se modstående side)

mvh Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvester
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 Tirsdagsklubben skriver

Det er en underlig tid, vi lever i med hensyn til sociale arrangementer. Vi må /
kan ikke mødes og det er forståeligt. Nu  viser det sig tydeligt, hvor meget det
betyder for vores velvære at mødes med familie, venner og desuden deltage i
foredrag, kortspil, fester m.m.!! Vi savner vores „gamle“ hverdag. 

Den nuværende situation har mere eller mindre bestemt vores sociale mønster
siden marts 2020. Tirsdagsklubben nåede netop at holde Sæsonafslutning den
10. marts, før der første gang blev lukket for vores aktiviteter. Sommeren kom,
men ingen udflugt for vores medlemmer!! Corona-situationen lettede, vi holdt
en dejlig Sensommerfest på Skovkroen (med afstand m.m.) og Mini-udflugt til
Zen-garden i september. Så var den „gal“ igen og Arbejdsgruppen besluttede
at aflyse aktiviteter for 2020-21. 

Vi håber det bliver muligt at mødes igen sidst på sommeren!  De mange, gode
foredragsholdere, vi havde aftale med til den aflyste sæson, er klar, når vi
henvender os igen.   
Arbejdsgruppen savner de hyggelige tirsdage med sine medlemmer.    

De bedste hilsener og ønsker om, at vi snart ses igen,   
Else, Jonna, Karin, Magda, Inga, Elna og Hilde
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Gyrstinge kirke
februar - marts 2021

Konfirmation 2021

Konfirmander i Gyrstinge kirke 30. april:
Anna Anker Tønner Jørgensen
Carl Emil Niemann Rosengreen Thomsen
Helene Flensted Wojtczak
Jasmin Fleur Jørgensen
Natalie Liv Knudsen
Cassandra Marie Knudsen
Niels-Henrik Kirstein Desauv Pedersen
Sofie Marie Kristensen
Thea Blågreen
Viktoria Océane Peyrelier
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Menighedsrådet skriver

Så har det nyvalgte menighedsråd været i arbejdstøjet i efterhånden et par
måneder. Det har ikke været den nemmeste tid at begynde sit virke i. De mange
restriktioner og nedlukninger påvirker jo også i høj grad os og det kirkelige liv,
vi gerne vil arbejde for, men vi kan ikke gøre andet end lade tiden råde. Vi gør
det, der er muligt og vil vende stærkt tilbage, når vi igen kan mødes i større
forsamlinger.

Vi må heldigvis samles til Gudstjeneste om end med begrænsede deltagere, og
vi kan holde møder, også med flere end 5 deltagere, men det kræver så, at bl.
a. de strengere krav til afstand holdes, og så giver det i sig selv begrænsninger,
hvor mange vi kan være.

At der må holdes menighedsrådsmøder, som også er offentlige, skyldes at
Menighedsrådet er en offentlig myndighed, som er valgt til at administrere kirken.
Derfor er der også opgaver, der skal løses, selvom Danmark pt er delvis
nedlukket.

En stor opgave for menighedsrådet, som har fyldt meget, siden vi tiltrådte, er at
få løst situationen omkring graveren. Kirsten Kristensen, som har været
sygemeldt siden 12. juni 2020, er stadig i skrivende stund ikke klar til at genoptage
arbejdet, og det er vores indtryk, at en evt. tilbagevenden til arbejdet har lange
udsigter. Det betyder, at vi desværre har set os nødsaget til at afskedige Kirsten
pr. 1.2.2021 og finde en anden graver. Dette er beklageligt, men som ansvarligt
Menighedsråd finder vi det nødvendigt at få en langsigtet afklaring vedrørende
varetagelsen af graverfunktionen.

Det er Menighedsrådet, der er forpligtet til, at alt omkring kirke og præstegård
holdes pænt og er i god stand, og at der er hjælp ved de kirkelige handlinger.

Venlig hilsen Menighedsrådet
Kirsten Forsingdal
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Præsten skriver

Vi vil mødes igen
Det var overskriften for præstens artikel i nr. 3 af Bøgebladet fra juni 2020.
Ordlyden af overskriften var som da nævnt inspireret af titlen på sangen We’ll
Meet Again (Vi vil mødes igen), som den britiske sangerinde Vera Lynn gjorde
kendt i 1943. Teksten om at mødes igen vandt genklang i 1943, mens den
anden verdenskrig rasede. Som en følge af krigen og de deraf mildest talt usikre
forhold, tog mange mennesker afsked med hinanden uden at vide, om de kom
til at mødes igen og fortsætte deres fælleskab.
Da dronning Elizabeth II den 5. april 2020 holdt tale til befolkningen i
Storbritannien og resten af det britiske statssamfund Commonwealth, benyttede
dronningen sig af frasen We’ll Meet Again. Håbet om at mødes igen var atter
blevet relevant i 2020, hvor det ikke var en verdenskrig, men coronapandemien,
der rasede verden over. På datoen for dronningens tale var store dele af Danmark
og resten af verden som bekendt lukket ned, og det var i den grad anledning til
at minde hinanden om, at vi ville mødes igen, når det efterhånden blev forsvarligt
at åbne samfundet igen.
Nu er der gået det meste af et år, og nok mødte mange af os hinanden i løbet af
sommeren og det tidlige efterår, men det var stadig under hensyntagen til de
velkendte sikkerhedsforanstaltninger med håndsprit, fysisk afstand m.m. I vores
kirker begyndte vi på ny at holde gudstjenester. Vores konfirmander blev
konfirmeret i august. I skrivende stund (i midten af januar) lever vi igen under en
omfattende nedlukning af samfundet. Håbet om at mødes igen vækker genklang,
når vi sidder hver for sig og længes efter igen at må mødes med større grupper
af mennesker. Længslen efter socialt liv er et blandt utallige symptomer på den
hyppigt omtalte coronatræthed, som de fleste af os nok oplever.
Medierne oplyser løbende om smittetryk og andre såkaldte „coronatal“, mens
andre skriver og taler om det gode, som coronapandemien har ført med sig.
Under nedlukningen i foråret nød nogle i deres stille sind, at tempoet på
arbejdspladsen og i fritidslivet faldt drastisk. Der var tid til at spille brætspil,
bage og tilberede simremad, læse romaner og lytte til musikalbums og til at
dykke ned i håndarbejdets glæder. Adskillige brancher led – og lider - voldsomt
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Præsten skriver

under det faktum, at vi blev hjemme og ikke bevægede os ud. Fordelene ved
det stille liv inden for hjemmets fire vægge blev fremhævet af nogle, mens andre
kedede sig bravt. For mennesker, hvor hverdagen er en hektisk jagen rundt,
har tilværelsen under nedlukningen lært, at der er meget at hente i fordybelsen
og roen. Men den stille tilværelse er ikke noget, som vi har valgt til. Det stille liv
under nedlukningen er blevet os pålagt som middel til at standse
smittespredningen.
Hvem længes ikke efter at mødes igen? Hvem længes ikke efter at kunne rejse
frit i Danmark, i Europa og i resten af verden? Eller med andre ord, hvem
længes ikke efter tiden før coronapandemien? Hvor vidt der findes en normal
tilstand, er det i hvert fald tilstanden og tilværelsen før pandemien. Det er den
tid, vi længes efter.
Det ligger i menneskets natur at længes. Det, man står i og med, længes man
ikke efter. Længslen er åbenbart bygget ind i vores dna, så man længes altid
efter det andet. Det, man mistede eller forlod. Inden coronapandemien længtes
mange efter det stille og nære liv. Nu længes vi efter at mødes.
Udsagnet „Vi vil mødes igen“ – We’ll Meet Again - kan forstås på to måder.
Enten som en konstatering af, at vi vil mødes igen, før eller siden. Eller som et
udtryk for vores viljer, hvis man ligger tryk på ordet „vil“, så hedder det: Vi VIL
mødes igen.
Derfor skal det også lykkes for os. Vi vil mødes igen. Når den kendte hverdag
melder sig igen. Så må vi huske på vores vilje til at genoptage de gode traditioner,
som vi i vores lokalområde har for at mødes med hinanden.
Vi VIL mødes igen!

Peter Borring Sørensen
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Konfirmation 2021

Øvrige konfirmander i pastoratet:

Sigersted 9. maj
Alberte Wohlers Lund

 
Bringstrup 13. maj
Augusta Krabbe Trolle
Noah Ocean Keenan
Bertram Russell Schleidt
Celina Nielsen
Charlona Joy Briones Nielsen
Christoffer Neve Jensen
Jules Jensen
Margrethe Kildegaard Gulstad
Marie Stougård Hjortshøj
Mikkel Als Storr
Nanna Liv Høeg Hansen
Sebastian Lohse Als
Sebastian Irgens
Sebastian Nørgaard-Olsen
Viggo Dalskov Ståhle Rasmussen
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted

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

Kirkelig vejviser

Graver:
tlf.:
Mandag: fridag

Februar
07. Bringstrup 9.00 (Mette Marbæk Johansen)
14. Sigersted 10.30 - Gyrstinge 14.00 Familiegudstjeneste
21. Bringstrup 10.30
28. Gyrstinge 10.30

Marts
07. Sigersted 10.30
14. Gyrstinge 9.00 (Conni Gosmer Schmidt)
21. Sigersted 9.00 - Bringstrup 10.30
28. Bringstrup 9.00 - Gyrstinge 10.30

April
01. Skærtorsdag Bringstrup 19.00
02. Langfredag Gyrstinge 9.00 - Sigersted 10.30
04. Påskedag Sigersted 9.00 - Bringstrup 10.30
05. Anden påskedag Bringstrup 9.00 - Gyrstinge 10.30

Alle gudstjenester er ved Peter Borring Sørensen, medmindre andet er angivet
OBS! Der tages forbehold for ændringer
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Godt nytår fra os i Kilden til Fitness – vi satser på at se jer igen snart!

Men allerførst vil vi gerne invitere til den årlige Generalforsamling

Torsdag den 4. marts kl 19.00 i Landsbyhuset
 – såfremt Mette Frederiksen tillader det.

Program
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning v/ Formand Lone Sanggaard
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2020 v/kasseren
6. Fremlæggelse af budget for 2021 v/kasseren
7. Valg af bestyrelse
Følgende er på valg:
Formand Lone Sanggaard, kasserer Henrik Eck, menige medlemmer Birgitte
Niemann og Kathrina Hurrall samt bilagskontrollanter Arne Aagesen og Erling
Hof Pedersen.
Alle modtager genvalg
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Vi håber at se rigtig mange medlemmer, da vi har brug for at høre jeres mening
om budgettet for 2021, og input til hvordan vi fremadrettet skal drive vores
lokale foreningsfitnesscenter! Vi glæder os til at se jer!

mvh bestyrelsen

 Kilden til fitness skriver
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Ringsted private skovbørnehave skriver
Vinteren har gjort sit indtog i Skovbørnehaven, og vi har langt om længe boltret
os i en sneklædt skov. Ud over leg i sneen og skøn mad lavet over bål sker der
også en masse andre spændende ting i børnehaven. Børn og voksne er lige nu
fordybede i et jagttema, hvor der undersøges spor, saves og bygges på kryds
og tværs og vi undersøger og dissekerer forskellige døde dyr - alle sanser er i
spil, når vi går i gang med et emne. Som samlingspunkt for arbejdet læser vi alle
historien om Ask og Liv, der er to børn fra jægerstenalderen, hvor man følger
deres liv i naturen.
Hjemme i børnehaven sker der som altid også noget. Vi har netop indviet vores
nye madpakkehus på legepladsen, som gør, at vi, til trods for at vi er ude hver
dag fra vi åbner til vi lukker, nu også kan søge lidt læ både til madpakker,
samlinger og forskellige kreative aktiviteter. Vi er allerede rigtig glade for det og
nyder de muligheder det giver.
Som altid nyder børn og voksne hverdagen i børnehaven, og selvom nogle
traditioner, som fx børnehavens fødselsdag, må ændre form, så er rigtig mange
ting også helt, som de plejer at være.
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  Kildeskolens børnehave skriver
Trods nye restriktioner efter juleferien, har vi haft et pænt fremmøde i børneha-
ven i januar, og det var tydeligt, at børnene var glade for at se hinanden igen.
Endnu bedre blev det, da det endelig langt om længe blev snevejr, så vi kunne
komme ud og prøve den store kælkebakke bag Landsbyhuset. Det var sjovt!
Det holdt jo desværre ikke så længe, men den lille bakke i haven kunne også
godt bruges, til sneen også her var væk. En fordel ved at skolebørnene er
hjemsendt, er, at vi nu har mulighed for at benytte skolegården både formiddag
og eftermiddag. Mange af de større børn er blevet rigtig dygtige til at cykle, og
så er der altså bedre plads i skolegården, hvor man ikke så let støder sammen
med andre køretøjer.
Indendørs har vi desuden også mulighed for at benytte gymnastiksalen, når vi
vil, i mindre grupper, og indimellem også Landsbyhuset.
I forbindelse med at vintervejret har indfundet sig, har vi bl.a. læst en historie
om pingviner, og derefter lavet forskellige udgaver af pingviner, vi har læst om
en snemand som fryser, og bagefter klippet snemænd og sat op.
Langt hen ad vejen fortsætter hverdagen som hidtil, og alligevel er der stadig
mange ting at tage hensyn til hele tiden. Så ligesom alle andre, glæder vi os til at
restriktionerne lempes, så vi bl.a. kan tage på legepladsen i Ringsted igen, og
alle børn har mulighed for at komme i børnehave igen.
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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

Februar
Bøgebladet udkommer

01. „Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 15.00, hver mandag.
07. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
09. Lokalrådsmøde, online på Teams, kl. 19.00
15.-19. Vinterferie, Kildeskolen

Marts
02. Beboermøde, Lokalrådets årsmøde, præstegården kl. 19.30.
04. Generalforsamling, Kilden til fitness, Landsbyhuset, kl. 19.00

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.


