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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 : Per Kejlskov Jørgensen
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 medio august - deadline 8. aug.
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Lokalrådet skriver
Sommeren står for døren, og i Lokalrådet glæder vi os! Det lysner nemlig for,
at man kan afholde arrangementer igen (selvfølgeligt med lidt restriktioner),
som vi gjorde inden pandemien satte sit fodspor. Så i Lokalrådet er vi nu igang
med at planlægge Sankt Hans sammen med Menighedsrådet og Tirsdagsklubben,
og samtidig er datoen for Jazz-konceren planlagt til den 13. august, hvor Pyndt-
Baggesens Familieorkester igen kommer og spiller koncert i Præstegårdshaven.

Siden jeg skrev sidst har der været afholdt møde i Klima- & Miljø-udvalget i
Ringsted Kommune, og her er det den 20. maj blevet besluttet at den kommende
cykelsti på Gyrstingevej mellem Holbækvejen og Gyrstinge bliver placeret på
den nordlige side af vejen (den side hvor Gyrstinge sø ligger). Ringsted Kommune
har lovet at afholde et borgermøde, hvor de fortæller om cykelstien, så det
glæder vi os til.
Siden sidst er der også nedsat et §4 stk.17 udvalg under Ringsted Kommune,
som skal arbejde med etablering af en Pilotnaturpark, som du kan læse mere
om her: https://pilotnaturpark.ringsted.dk/pilotnaturpark-ringsted. I den
forbindelse har vi i Lokalrådet besluttet at ændre lidt på vores Søudvalg, så det
nu er blevet til et Naturparkudvalg i stedet - så vi på den måde følger med den
udvikling der foregår.

Mandag den 17. maj var der flere lokale borgere og virksomheder der havde
besøg af en fotograf, der skulle filme en lille film om vores dejlige Lokalområde.
Vejret var heldigvis med os, så med dronen i luften over Gyrstinge Sø, startede
vi optagelserne af både natur, interviews, skole, gadekær og en masse andet.
Tak til alle dem der sponsorerede, deltog i filmen, og tak til de elever på
Kildeskolen, som fik indspillet Gyrstinge-sangen, så vi kunne få den med i filmen.
Nu venter vi bare på at få tilsendt udkastet fra ISO-film, så vi forhåbentligt snart
kan få langt den på vores hjemmeside www.gyrstinge.dk og Facebookprofil.

Glæder mig til at møde mange af jer igen
Jess Friis
Formand
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 Festsalen skriver

 Forsidefoto

Ny kunstner i Landsbyhusets festsal
Jeg er 73 år gammel, jeg er gift og bor i Taastrup (Kbhns. Vestegn), jeg har to
voksne sønner.
Jeg har malet siden 2003, hvor jeg startede i det små, jeg er autodidakt, men
har deltaget i flere kurser gennem årene, og har også fået masser af inspiration
på den måde.
Jeg maler helst abstrakte malerier, men jeg tager mig også sammen en gang
imellem og maler noget andet.
Inspiration finder jeg mest i naturen, hvor man altid kan finde et motiv, der kan
deles i felter, så man har til et abstrakt maleri.
Jeg har udstillet rigtig mange steder, men det sidste år med corona, har jeg
faktisk ikke haft nogle udstillinger, det har ikke været muligt på grund af
nedlukninger
Jeg er rigtig glad for, at jeg nu kan have en udstilling her i  Landsbyhuset.

Dorthea Williams

Jordbærsæsonen nærmer sig...
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Sankt Hans fest
i præstegårdshaven i Gyrstinge

Program: 17.00 Hoppeborg for børn
17.30 Billetsalg
18.00 Maden er klar
19.00 Klovnen Njetski underholder
20.30 Bålet tændes
20.45 Båltale
21.15 Aftensang i kirken
22.00 Aftenen slutter

Prisen er 100 kr for voksne og 50 kr for børn
(5-15 år).

Øl, vand og vin kan købes.
Tirsdagsklubben sælger kaffe og kage.
Alle er velkomne, også hvis man spiser
hjemmefra, eller selv medbringer mad.

Arrangør: Lokalrådet, Tirsdagsklubben og
Menighedsrådet
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Byg & Bo
 i Gyrstinge & Ørslevvester

Ordinær generalforsamling afholdes
mandag den 14. juni 2021 kl. 19:00

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 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Bestyrelsen
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Kildeskolen skriver
Kildeskolen skal have ny skoleder.
Jeg har offentliggjort over for forældre, elever og medarbejdere på Kildeskolen,
at jeg stopper pr. 31 juli, da jeg har fået job som skoleleder på Fyn. Det er
vigtigt for mig at få sagt, at det på ingen måde er et fravalg af Kildeskolen og ej
heller af Ringsted Kommune. Jeg har været glad for min tid i Ringsted Kommune
og imponeret over Kildeskolens fantastiske børn og forældre, samt de super
dygtige medarbejdere, der hver eneste dag brænder for at give børnene en
fantastisk skoledag. Men for mig og min familie peger pilen mod Fyn og dermed
også et nyt arbejde. Jeg ønsker jer alle god vind frem over. /Robert Hessner

Genåbning på Kildeskolen.
Selvom forårsvejret ligner gamle dage, så er der helt anderledes
forårsfornemmelser på Kildeskolen, hvor vi har fået alle elever tilbage i en næsten
almindelig skoledag. Vi har de kommende 0. klasses elever i skole, hvor de
øver sig på at række fingeren op, sidde ved bordet, lytte efter og være gode
kammerater. De tegner til at blive en fantastisk ny samling glade elever på
Kildeskolen. Vi er også ved at sende vores 6. klasser ud af Kildeskolen og op
til bl.a. Byskovskolen, hvor de har været på besøg i en uge og møde deres nye
lærere og kammerater. Apropos det temperamentsfulde forårsvejr, så afholdt
vi en forårsmotionsdag for at få luftet eleverne efter lang tids undervisning hjemme
foran skærmen, og sikke en dag, hvor himlen flere gange åbnede fuldt for sluserne
og temperaturen mest mindede om en dag i marts, tog eleverne det i strakt arm
og gennemførte dagens aktiviteter med bl.a. cykling, gang og løb i Bøgeskoven
med højt humør og stor begejstring. Da de trætte elever med røde kinder
returnerede til skolen, havde vi sørget for noget at spise og varme drikke,
hvorefter der faldt helt ro over skolen, sikke nogle seje børn. I mens alle de ting
foregår, så er vi i fuld gang med planlægningen af næste skoleår, hvor vi alle
regner med, at vi kan få gang i alle de kendte aktiviteter her på skolen sammen
med jer i lokalområdet, som jo netop kendetegner Kildeskolen og gør den til
en både unik og fantastisk skole. Det bliver godt for alle.
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SFO
Vi har budt velkommen til en flok skønne Spirer (kommende 0. kl.), som er
startet d. 3 maj. Der er i år 16 børn i gruppen fra tre forskellige børnehaver. De
er kommet rigtigt godt fra start, og har allerede styr på mange af rutinerne hos
os, og leger godt sammen.
3. klasser er rykket i SFO 2, og nyder at være nogle af „de store“.
Dagene er fyldt med aktiviteter for drenge og piger, store og små, ude og inde,
og vi er godt på vej til at planlægge vores sommerferieaktiviteter.

Børnehaven
I børnehaven er de ældste seks børn startet i Spireforløb, men selvom vi har
sendt en flok børn i skole, ser det heldigvis ud til, at vi får fuldt hus igen hen over
efteråret, så vi igen er oppe på 40 børn.
I den yngste børnegruppe har der været fernisering i bedste Corona stil, hvor
forældrene kunne gå igennem lokalet, hvor børnenes kreationer fra Bukke Bruse
tema var udstillet. Mellemste og ældste gruppe har også arbejdet med forskellige
historier, og bagefter spillet teater.
Vi har i år fejret børnehavens fødselsdag d. 3. maj, hvor vi plantede blomster
og spiste kagemand bagefter.

De bedste hilsner fra os alle på Kildeskolen

 Kildeskolen skriver - fortsat

Tre små grise, en ulv og nogle driftige
handelsfolk er klar til forestilling!



10

 Tirsdagsklubben skriver

Vi glæder os til opstart af Tirsdagsklubbens aktiviteter. Første gang vi mødes er
på Gyrstinge Skovkro til Sensommerfest tirsdag den 14. september. Årets mini-
udflugt går / kører til Karrebæksminde, tirsdag den 28. september. 

Den egentlige sæsonstart i Gyrstinge Præstegård er den 5. oktober, hvor det
igen er tid at finde kortene  frem til et par timers whist eller andre former for
spil! Kortspil er i lige uger! Der er altid kaffe på kanden og tid til en snak. Alle
interesserede er velkomne!   

12. oktober går turen til Grønland med John Bech fra Ringsted som guide. 
26. oktober fortæller Jens Thøsing Andersen om „Livet som tjenestefolk“. 
9. november vil dronningens adjudant, Ole B.Pedersen, holde foredrag om
„Kongeligt stof“. 

Bankospil er den 23. november og Julefest den 7. december. Ovenstående er
program for klubben indtil nytår 2021. 
Vores aktiviteter bliver annonceret i Bøgebladets kalender og Lokalbladet. Vi
er så heldige, at alle foredragsholdere fra den aflyste sæson 20-21 var villige til
at lade sig genbestille, så vi har et godt og afvekslende program at byde på. 

Tirsdagsklubben vil igen i år stå for salg af KAFFE og LAGKAGER  ved Sct.
Hans Festen i Gyrstinge Præstegårdshave. 

De bedste hilsener og på gensyn, Arbejdsgruppen
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Gyrstinge kirke
juni - juli 2021

Menighedsmøde 9. juni 2019 kl. 19.00 i Gyrstinge Præstegård.
Gyrstinge Menighedsråd indbyder til et møde for vores menighed. Det er et
årligt lovbefalet møde for menigheden, hvor der orienteres om menighedsrådets
arbejde, der kan stilles spørgsmål og man kan komme med forslag til
menighedsrådsarbejdet.
Så det er en vigtig aften! Måske især fordi vi er et nyt Menighedsråd, der kun
har været i arbejdstøjet siden 1. søndag i advent 2020.
Vi har jo også været underlagt corona, som har gjort det vanskelig for os at
komme i gang med arbejdet, med alle de restriktioner der har været, men nu
bedres det heldigvis, og derfor kan det være rart at få en snak med jer i
menigheden om vores planer. Vi vil gerne lytte til jeres ønsker og behov, og
også modtage ros eller ris for vores arbejde. Det er her menigheden kan præge
menighedsrådets arbejde med at skabe et godt kirkeliv og fællesskab.
Så vi håber rigtig mange vil afsætte tid til at deltage i mødet!
Dagsorden:

· Orientering om menighedsrådets arbejde
· Økonomi – fremlæggelse af regnskab 2020 og budget 2022
· Menigheden har ordet

Menighedsrådet er vært med kaffe og kage.
Med venlig hilsen, Menighedsrådet

Menighedsmøde
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Menighedsrådet skriver

Hurra. Det er vist det bedste ord at indlede med, for nu begynder restriktionerne
at blive – og er blevet lettet, så vi kan komme tilbage til mere normale tilstande.
Det glæder vi os alle hver især til.
Alle de intentioner, som det nye menighedsråd mødte op med – og som også
vores præst Peter har – har bare ligget og ventet på, at vi kunne forsamles igen.
Så vi håber, vi kan se frem til et godt og aktivt kirkeliv i efteråret til gavn for
fællesskabet og dermed ikke flere nedlukninger - Tak.
Vi arbejder på at få udbedret tilstanden på Våbenhuset. Drænene omkring
huset er nu rensede, og der skal laves et ekstra sandfang. Det skulle afhjælpe
fugten inde i våbenhuset. Ved nærmere eftersyn har det vist sig, at brandkammene
skal restaureres. Teglstenene i kanten af gavlen er løse og med fare for at falde
ned. Arbejdet med at få dem omlagt begynder snarest.
Den store fredede Præstegårdshave bruger vi noget tid på, for den trænger
også til en „kærlig“ hånd. Det næste der skal ske der, er fjernelse af nogle
risikotræer- både aske – og kastanjetræer.
Menighedsrådet må først og fremmest se på sikkerheden, så alle kan færdes
uden risiko for at få en gren i hovedet, og da der altid er mange både børn og
voksne, som bruger haven dagligt, har sikkerheden første prioritet, og andre
udbedringer af haven må vente.
Når Bøgebladet udkommer har vi haft vores 2. udendørsgudstjeneste i år.
Eftersom friluftsgudstjenesten 2. påskedag i præstegårdshaven var en dejlig
oplevelse - trods vinterligt vejr, syntes vi sammen med Peter Borring, at 2.
pinsedags gudstjeneste var oplagt at holde i St. Bøgeskov ved Kilden. En
gudstjeneste i skoven, når den står
allersmukkest, kan kun blive en dejlig
oplevelse. Solen skinnede og mere end
50 voksne og børn fandt vejen til skoven
og Peter sørgede for en god gudstjeneste
i det fri, hvorefter kaffe og kage blev nydt
i det grønne. Derefter tog Kristine fra
Skovbørnehaven over og fortalte levende
og engageret om børnenes liv i naturen.
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Præsten skriver

Nye traditioner i pinsen
Når disse linjer læses, har vi afholdt familie- og friluftsgudstjeneste i Store
Bøgeskov for Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge pastorat. I de senere år har
friluftsgudstjenester været en almindelig foreteelse i Folkekirken landet over.
Så sent som i 2020 var der planlagt gudstjenester under åben himmel i flere
sogne i vores provsti, Ringsted-Sorø provsti. Ingen af os af kan spå – og da slet
ikke om fremtiden – men menighedsrådene og jeg selv forventer, at
friluftsgudstjenesten i Store Bøgeskov bliver en oplevelse, som er værd at gentage.
Ofte er det sådan, at det man foretager sig mere end to eller tre gange, kalder vi
det en tradition. Det er selvforstærkende. Når noget er en tradition, gentager
man det gerne. For traditionens skyld, som man siger. Har vi grundlagt en tradition
med familie - og friluftsgudstjeneste anden pinsedag ved Kilden i Store
Bøgeskov? Ja, hvorfor ikke?
I påsken, som i kristen sammenhæng er kirkens største højtid, har vi en række
traditioner, som har med dyr at gøre (her henviser jeg til forrige nummer af
Bøgebladet). Desuden pynter mange op til påske med pynt i den gule ende af
farveskalaen. Danskere er gode til at finde anledninger til at mødes til en god
frokost. Påsken er en af dem, og der er lejlighed til at smage en påskebryg, en
enkelt snaps, mens vi betænker hinanden med påskeæg af den søde slags.
Påsken indledes med palmesøndag, men for mange begynder påsken
skærtorsdag, som i sig selv er mindet om det sidste måltid, som Jesus indtog
med sine disciple.
For slet ikke at tale om julen. Mængden af juletraditioner er overvældende, og
variationen er mangfoldig. En stor del af traditionerne omhandler mad. Skal vi
have and eller gås juleaften? Er det and og flæskesteg? Eller bare and? Hvad er
forskellen på grønkål og grønlangkål? Det er kontroversielle spørgsmål, der
ikke står tilbage for spørgsmål om politik og religion med hensyn til
konfliktpotentialet. Ikke kun i juledagene, men i hele december under
indkøbsturene og den øvrige planlægning. Mad skal man ikke spøge med, for
mad er ikke bare mad. Det er minder, og en bestemt smag eller duft vækker i
den grad minderne. Ofte hører man argumentet: For os har det ikke været jul,
hvis vi ikke har fået…
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Præsten skriver

Som nævnt har vi afholdt fælles familie- og friluftsgudstjeneste for vores tre
sogne anden pinsedag. Det kunne meget vel være startskuddet til en tradition
for vores tre sogne. Rammen er sat. Rammen er en gudstjeneste under åben
himmel. Denne ramme kan fremover fyldes ud med det indhold, som det nu
passer. Et år gør vi noget i forbindelse med gudstjenesten, et andet år noget
andet. I de to andre store, kirkelige højtider, julen og påsken, har vi stærke
traditioner forbundet med mad. Når aviser og dagblade tager temperaturen på
danskernes almene viden, hænder det, at de kirkelige højtider er
omdrejningspunktet. Julen har de fleste styr på. Påsken? Jo, det var noget med
en korsfæstelse. Værre bliver det, når der spørges til de enkelte dage i påsken?
Tja, bum, bum… At vi i pinsen fejrer Helligåndens komme er almen viden for
endnu færre. Ville det hjælpe, hvis vi forbandt pinsen med en bestemt ret mad
eller anden måltidstradition? Den måske mest oversete kirkelige højtid, Kristi
himmelfarts dag, forbindes slet ikke, så vidt jeg ved, med nogen særlige spise.
Bededag har i det mindste sine varme hvedeknopper aftenen før. På et tidspunkt
foreslog en madkalender fra en kendt fødevarevirksomhed, at man på Kristi
himmelfarts dag spiste fugl! En hentydning til himmelfarten, formoder jeg.
I 1999 foreslog Jan Lindhardt, forhenværende biskop over vores stift, Roskilde
stift, at vi markerede pinsen ved at spise fisk. Lindhardt ønskede at grundlægge
en spisetradition i pinsen ud fra et argument om, at danskerne lærer kristendom
med maven. Helt fra de allerførste kristne menigheders tid er fisken et kristent
symbol. Syv år senere i 2006, kunne fiskeribranchen konkludere en stigning på
omkring 30 % i tiden omkring pinse. Mange husker nok biskoppens forslag om
at spise fisk i pinsen, men hvor mange spiser fisk i anledning af pinsen nu 20 år
efter?
Er tiden moden til at indføre en måltidstradition for pinsen? Eller måske indføre
en helt lokal spisetradition for pinsen? Et forslag til en pinseret kunne være
duesteg, da duen er et symbol på Helligånden. Dels er duer ikke så hyppigt
forekommende i det danske køkken, og forslaget minder meget om den
førnævnte madkalenders forslag om at spise fjerkræ på Kristi himmelfarts dag.
Jo, for nu selv at besvare spørgsmålet ovenfor. Tiden er inde til at indføre en
tradition for en særlig spise pinsedag, måske endda til fortæring efter
friluftsgudstjenesten i Store Bøgeskov. Det må gerne være i kategorien
„velsmagende mad, nem at lave“, så flest mulige kan bidrage og deltage. Forslag
modtages på sognepræstens mailadresse pbso@km.dk Opfordringen er hermed
givet videre.                                                                            Sognepræsten
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Konfirmandindskrivning

Konfirmation 2022
Skal jeres barn konfirmeres i Bringstrup, Sigersted eller Gyrstinge kirke i 2022?
Så er det ved at være tid til at indskrive sig til konfirmationsforberedelse.

HVOR OG HVORNÅR?
Onsdag den 9. juni kl. 17.00 – 19.00 i den gamle præstegård i Gyrstinge,
Gyrstinge Bygade 37.
ELLER
Onsdag den 16. juni kl. 19.00 – 21.00 i Bringstrup præstegård, Egerupvej 11,
Bringstrup.
PS! I bedes medbringe en kopi af barnets dåbsattest.

Med venlig hilsen
Menighedsrådene for Bringstrup-Sigersted sogne og Gyrstinge sogn og

sognepræst Peter Borring Sørensen

Eventuelle spørgsmål kan rettes til sognepræst Peter Borring Sørensen på mail
pbso@km.dk eller mobil 25 72 30 10.

Med virkning fra og med den 1. maj i år afholder vi ikke længere to fulde
søndagsgudstjenester, højmesser, i Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge pastorat.
Efter den 1. maj bliver den tidlige gudstjeneste kl. 9.00 en såkaldt fromesse,
dvs. en kortere gudstjeneste uden nadver og med fire salmer. Den sene
gudstjeneste kl. 10.30 er fortsat en helt almindelig højmesse. Med forbehold
for ferieperioder vil der således fortsat være højmesse i en af pastoratets tre
kirker hver søndag.
Denne ændring i gudstjenestefrekvensen er helt i overensstemmelse med den
permanente ordning for gudstjenestefrekvens, som trådte i kraft i Roskilde Stift
fra den første søndag i advent 2014. Ifølge denne ordning skal der i
flersognspastorater være mindst to gudstjenester hver søndag. I ferieperioder,
hvor præster vikarierer i nabosogne, skal der afholdes mindst en
søndagsgudstjeneste i hvert pastorat.

Pastoratsgudstjenester
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Nyt tillæg til salmebogen – „100 salmer“
I dette forår har vi taget salmetillægget 100 salmer i brug i vores tre kirker.
Tillægget udkom i 2016. I 2013 tog forlaget Eksistensen (dengang Anis) initiativ
til at udarbejde et nyt salmebogstillæg. Ifølge forordet til 100 salmer var det
hensigten at samle det bedste fra de seneste års salmeproduktion i et tillæg, der
kan finde plads ved siden af Den Danske Salmebog som et supplement til
denne. Redaktionsgruppen bestod af tre præster, tre organister, professor
emeritus, dr.theol. Kirsten Nielsen og biskop Tine Lindhardt. Redaktionsgruppen
prioriterede poetisk, teologisk og musikalsk kvalitet. Desuden tog man hensyn
til, om salmerne egnede sig til fællessang.
Inden salmerne blev udvalgt, blev der sendt en forespørgsel ud til en række
menigheder, præster, organister med det simple spørgsmål: „Hvilke salmer synger
I derude?“. Udgivelsen består, ud over salmebogen, også af en nodebog.
Melodierne kan høres på www.100salmer.dk. Det er også muligt at høre
melodierne på www.youtube.com, hvor det tilmed er muligt at finde alternative
fortolkninger af dem.
Vi har allerede sunget fra tillægget ved et par gudstjenester, og de lader til at
udgøre et friskt og relevant supplement til de gammelkendte salmer, som vi
selvfølgelig stadig skal synge. Det er altid rart at synge gammelkendte salmer i
en gudstjeneste. Men selv de gamle salmer har vi på et tidspunkt måttet lære fra
bunden. Nu skal vi til at lære de nye salmer fra 100 salmer. Fremover vil der i
løbet af en gudstjeneste tit og ofte være valgt mindst en salme fra tillægget, så vi
kan få salmerne fra 100 salmer „sunget ind“ og få dem lært, så de nye salmer
også engang bliver en af de gode, gamle salmer.

„100 salmer“
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Bodil Krag-Andersen - en ildsjæl i Gyrstinge er her ikke mere.
Bodil flyttede til Ruhedal sammen med familien i 1969, og blev hurtigt en del af
Gyrstinge Menighedsråd og det øvrige fællesskab i området.
Hvad Bodil har betydet for livet i Gyrstinge Sogn er enestående. Først som
menigt medlem og siden som en engageret og dedikeret formand for Gyrstinge
Menighedsråd.
Bodil brændte for kirkelivet og fællesskabet, og så det som sin opgave at udbrede
samarbejdet mellem kirke, skole og de øvrige foreninger i lokalområdet.
Som Bodil sagde: „ Kirken har vi - skulle alt andet i lokalsamfundet lukke ned-
så har vi stadig kirken“.
Bodil var ikke bange for at sætte dagsordenen og udtrykke sine holdninger, og
for at omskrive et kendt citat fra avisverdenen: Bodil turde - hvor andre tav.
Bodil har om nogen sat sine aftryk på vores kirke og vores lokalsamfund. Som
eksempel kan nævnes, dengang da et vinderprojekt fra Kunstakademiet til en
ny altertavle til Gyrstinge Kirke, udført af Grete Bagge tilbage i 1954, dukkede
op ved en oprydning på hendes atelier. Bodil blev i den anledning kontaktet.
Hun besøgte Grete Bagge og så straks mulighederne i denne flotte gipsskulptur.
Den kunne blive en flot altertavle til kirken, som den også i sin tid var tiltænkt.
Meget kendetegnende for Bodil lod hun ikke en god sag gå fra sig. Hun fik søgt
midler til projektet, og der blev lavet en bronzeafstøbning.
Den blev indviet og sat op i kirken i 2009, og med Bodils sans for at tage
initiativ og handle har Gyrstinge Kirke i dag en meget fin altertavle, som klæder
kirken.
For Bodil var sagen det vigtigste, og hun havde ikke behov for selv at få æren
for alt det, hun satte i gang for kirken og fællesskabet.
Bodil havde en ukuelig appetit på livet og ville være med til at sætte sit præg på
det. Således stoppet i menighedsrådet forsatte hun som stedfortræder og deltog
i menighedsrådets aktivitetsudvalg. Der kunne Bodils mange ideer blive til
virkelighed. Hun var en knag til at arrangere og tilrettelægge og få arbejdet
udført.
Det var som stedfortræder til menighedsrådet, hun i 2020 var med til at ansætte
sognets nye præst, hvilket hun var stolt af at kunne være med til.

Mindeord
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Mindeord - fortsat

Trods svigtende helbred på det sidste lod Bodil sig ikke begrænse af det. Hun
ville fortsat være med til at arrangere for fællesskabet
og tilbød stadig at gøre en indsats i menighedsrådets
aktivitetsudvalg.
Med de mange tiltag for kirken og Lokalsamfundet
som Bodil har været med til at skabe, vil mindet om
en flittig, initiativrig og markant person altid bestå.
Æret være Bodils minde.

På Menighedsrådets vegne
Kirsten Forsingdal

Hvor er det dejligt, at det nu er muligt at kunne mødes igen i større grupper. Det
benytter vi os af i spiseklubben for enlige, for så kan vi lige nå at have en
spiseaften i juni – inden vi går på sommerferie.
Spiseaftenen bliver:

Onsdag d. 16. juni kl.  18 i Gyrstinge Præstegård
Er du enlig og har lyst til at nyde et måltid mad sammen med andre enlige - så er
du meget velkommen. Her handler det om fællesskab og hygge, og det er frivillige
kokke, der laver maden. „Normalt“ vil der være lavet aftaler, hvem der gør
hvad på forrige spiseaften. Af gode grunde har det selvfølgelig ikke kunnet lade
sig gøre, så denne gang har Inga været frisk og taget kokkehuen på, og vil
sørge for et dejligt måltid mad.
Tilmelding til Inga 29 11 37 05 – senest mandag 14. juni
Det koster 50 kr. at deltage.

Vi glæder os til at ses igen og med venlig hilsen fra
Spiseklubben

Spiseklub for enlige
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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

Graver:
Per Kejlskov Jørgensen
tlf.:
Mandag: fridag

Kirkelig vejviser

Maj
30.           Gyrstinge 9.00 - Sigersted 10.30

Juni
06.           Sigersted 9.00 - Bringstrup 10.30
13.           Bringstrup 9.00 (Conni Gosmer Schmidt)
20.           Gyrstinge 10.30
27.           Bringstrup 9.00 - Sigersted 10.30

Juli
04.            Gyrstinge 9.00 - Bringstrup 10.30
11.            Gyrstinge 10.30
18.            Sigersted 10.30
25.            Bringstrup 10.30

August
01.             Gyrstinge 10.30
08.             Sigersted 10.30
15.             Bringstrup 9.00
22.             Gyrstinge 9.00
29.             Sigersted 9.00

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



20

Bestyrelsen for Gyrstinge Vandværk har anmodet Menighedsrådet om tilladelse
til at etablere to nye boringer umiddelbart vest for præstehaven.

Baggrunden er, at den ene af vores to boringer på vandværksgrunden på
Bondebjergvej er en gammel jernrørsboring, som har en begrænset holdbarhed.
Boringen kan falde sammen og dette gør os meget sårbare rent forsyningsmæssigt.
Derfor er der behov for to nye boringer, således at vi i fremtiden har tre boringer.
Den anden og blivende boring på vandværksgrunden er med pvc-rør og kan
holde i mange år endnu.

Med de nye boringer og det nyrenoverede vandværk, vil vandforsyningen i
Gyrstinge være fremtidssikret mange år, med den vandkvalitet som vi kender.
I forbindelse med planlægningen og ansøgningen om de to nye boringer er vi
blvet enige med Menighedsrådet om at indgå en aftale på de betingelser, der er
godkendt af Landbrug & Fødevarer, DANVA, og Danske Vandværker samt
så godt som muligt at få afklaret evt. konsekvenser af vandindvindingen for
naboerne.

På bestyrelsens vegne
Ole Olsen

 Gyrstinge Vandværk skriver
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Generalforsamling
Gyrstinge Vandværk afholder ordinær

generalforsamling
tirsdag den 1. juni kl. 19.30 i Landsbyhuset

Grundet forsamlingsloft skal der tilmeldes senest d. 28. maj på mail
gyrstinge.vand@gmail.com

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
    - 1. behandling - Ændringsforslag til vedtægter vedr. revisor
    - 2. behandling - Ændringsforslag til vedtægter vedr. indkaldelse til og
referat fra generalforsamling
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af reg. revisor
8. Eventuelt

Evt. indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Gyrstinge Vandværk
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Ringsted private skovbørnehave skriver
Det varme forår lader sig vente, men det gør ikke spor når de flotte anemoner
stadig springer ud, og de mægtige bøgetræer.
Denne tid er også tiden, hvor vi siger farvel til vores store børn i skolegruppen,
der traditionen tro, stadig fik en lille afskedsceremoni og et bøgetræ med hjem
fra deres bøgeskov til at plante derhjemme i haven, som evige minde om den
vidunderlige hverdag i skoven.
Når et kapitel afsluttes, så starter et nyt, og der er i maj måned startet otte nye
skovbørn i lillegruppen og nogle i mellemgruppen. De er taget godt imod af alle
børnene, og de nu store børn fra den tidligere mellemgruppe er gode til at
hjælpe, vise og fortælle. De næste par måneder fortsætter der med at komme
endnu flere dejlige eventyrlystne børn, så der igen er 44 skovbørn i september.
Vi er også i gang med at ansætte endnu en naturskøn pædagog til vores dygtige
personalegruppe, så vi kommer op på otte voksne til august. Så der er endnu
mere tid til nærvær, udforskning, udvikling, læring og leg i bøgeskoven ved
vores sædvanlige baser ude i skoven.
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  Kilden til fitness skriver
Genåbning – velkommen tilbage
Det er en stor glæde for os, at vi nu kan genåbne Kilden til Fitness på
fuld tid og uden begrænsninger.
Åbningstiden er 4.30-23.00 alle dage, så der er ingen undskyldninger
for at komme igang igen!
Alle nøgler skal genaktiveres ved yderdøren. Dette gøres ved at holde nøglen
på låsen indtil der lyses grønt.
I skrivende stund er reglerne således, at vi foretager stikprøve-kontrol dagligt
af coronapas. Hvis dette ikke kan fremvises, vil medlemsskabet blive opsagt
per dags dato.

Vi håber, at I alle vil være med til at passe på hinanden ved fortsat at opretholde
en god hygiejne og holde afstand.

Vi vil desuden gerne invitere jer til den årlige Generalforsamling, som
vi måtte aflyse tilbage i marts.
NY DATO: Onsdag d. 2. juni kl 19.00 i Landsbyhuset
Dagsorden:
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 glæder os til at se jer!        På vegne af Bestyrelsen - rigtig god træning
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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

Juni
Bøgebladet udkommer

01. Gyrstinge Vandværk, generalforsamling, Landsbyhuset, kl. 19.30
02. Kilden til fitness, generalforsamling, Landsbyhuset, kl. 19.00
06. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
07. „Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 15.00, hver mandag
09. Menighedsmøde, arr. Menighedsrådet, præstegården, kl. 19.00
14. Byg & Bo, genralforsamling, Landsbyhuset, kl. 19.00
16. Spiseklub for enlige, præstegården, kl. 18.00
23. Sankt Hansfest, præstegårdshaven, kl. 17.00

Juli

August
Bøgebladet udkommer

13. Jazz-koncert, præstegårdshaven, arr. Lokalrådet, kl. 19.00

September
11. Konfirmation, Gyrstinge kirke
14. Tirs.klub.: Sensommerfest på Skovkroen

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.


