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Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd
Formand:
Næstformand
Kasserer:
Sekretær

Jess Friis, Gyrstinge Bygade 5-7 (red.)
Peter Budal Jensen, Gyrstinge Præstemark 3
Arne Aagesen, Harpeager 7, Fjen.
Nina Overholdt, Gyrstinge Præstemark 3
Mette Eck, Blødebjergvej 2
Bjarne Krog, Ørnekildevej 22, Fjen.
Térès Peyrelier, Gyrstingevej 103
Finn Hoffmann, Bondebjergvej 9
Jan Hansen, Gyrstinge Bygade 3
Tonni Juel Hansen, Harpeager 1, Fjen.

24 63 59 35
22 11 59 20
52 28 97 29
22 58 12 20
61 68 91 84
57 80 94 57
51 35 71 95
57 84 50 62
29 63 70 71

Gyrstinge/Ørslevvester Menighedsråd
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Kontaktperson:
Sekretær:

Kirsten Forsingdal, Ørnekildevej 22, Fjen.
Nina Overholdt, Gyrstinge Præstmark 3
Dorte Daneholm, Bondebjergvej 9
Steen Kisselhegn, Gyrstinge Bygade 92
Vibeke Wojtzcak, Ørnekildevej 12, Fjen.

26 17 45 03
22 58 12 20
21 76 11 26
40 43 09 30
22 82 59 95

Sognepræst:
Organist:
Provst
Andet:
Graver :
Kirkeværge:

Peter Borring Sørensen, Egerupvej 11
Jacob Keller
Lars Poulsen, Kirkevænget 2c, Sorø

57 61 30 10
5783 05 34

Per Kejlskov Jørgensen
Peter Budal Jensen, Gyrstinge Præstemark 3

22 43 64 62
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 primo oktober - deadline 24.9.
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Lokalrådet skriver
Der er fuld aktivitet ude på markerne her i skrivende stund og det betyder, at
sommeren er på vej mod sin ende. Det betyder også, at Lokalrådets sommerferie
slutter, og Jazzkoncerten den 13. august er begyndelsen på et travlt efterår. I
Lokalrådet håber vi, at kunne stable nogle flere arrangementer på benene, så vi
kan få endnu mere gang i det sociale igen. Derfor glæder vi os også over at
Gyrstinge IF, Kilden til Fitness, Tirsdagsklubben og alle de andre sociale tiltag
vi har i sognet, er kommet igang igen, og vi håber at tilslutningen bliver stor, så
engagementet hos alle de frivillige også kan blive bevaret.
Siden jeg skrev sidst har vi afholdt Sankt Hans, og dette med stor succes. Der
var fyldt godt op i haven, og selvom vi havde lidt startvanskeligheder med
fadølsanlægget, så lykkedes det dog at få hældt en masse øl i glassene og få
skabt en god aften sammen. Tak til både dem der hjalp til, men også til alle jer
der valgte, at komme og være med - det var hyggeligt.
I sidste udgave af Bøgebladet fortalte jeg, at vi var ved at udarbejde en film om
Gyrstinge/Ørslevvester. Denne film er nu færdig, og kan ses både på vores
hjemmeside www.gyrstinge.dk, YouTube kanal og Facebook: https://
www.facebook.com/gyrstingeoerslevvesterlokalraad vi synes selv filmen er
blevet ret god, og vil blive glade, hvis I deler filmen.
De bedste hilsner fra
Jess Friis
Formand

Årets båltaler til Sct. Hans 2021 sognepræst Peter Borring Sørensen
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Lappeskrædderne skriver
Så er det tid at finde strikkepindene
frem igen. Lappeskrædderne starter
op torsdag den 9. september.
Lappeskrædderne er en lokal
strikkeklub, som i mange år har
strikket tæpper, huer, vanter og
sokker til hjemløse. De færdige
arbejder er blevet afleveret til Kirkens
korshær, som enten bruger dem i
deres varmestuer, eller sælger dem på
det årlige julemarked i Tivoli. Vi mødes
hver anden torsdag kl. 14 til ca. 17 i
Præstegården, hvor vi hygger os med
kaffe og kage, mens pindene gløder
og snakken går. Alle er velkomne,
også med private projekter, som ikke
skal foræres til Kirkens Korshær.

Forsidefoto
Så blev det høsttid....
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Ringsted kommune skriver
Gyrstinge bliver måske naturpark
Midt i juni afholdt kommunens nye pilotnaturparkudvalg sit indledende møde i
Landsbyhuset i Gyrstinge. Udvalget skal arbejde for oprettelsen af en naturpark
i Ringsted kommune, og her er netop Gyrstinge et betydende område på grund
af vores omfattende naturværdier. Parken kommer imidlertid til at dække et
større område i kommunen og vil være centreret omkring de store vandløb.
Der er visse forudsætninger for valget af de områder, der skal indgå i parken:
1. Minimum 50% af naturparkens areal skal være beskyttet natur.
Ved beskyttet natur menes som udgangspunkt natura 2000-områder, arealer
omfattet af naturbeskyttelsesloven, fredede arealer, offentlig og privat urørt skov
samt visse små naturarealer.
2. Naturparken skal have en præcis geografisk afgrænsning.
3. Naturparken skal have en administrativ ansvarlig medarbejder.
Det kan være en egentlig projektleder, en kommunal embedsmand eller en
sekretariatsleder.
4. Naturparken skal have et naturparkråd.
Rådet sammensættes af relevante interessenter i naturparken (eksempelvis
lodsejere og repræsentanter for foreninger, landbruget, skovbruget eller
lignende).
5. Der skal tilvejebringes den nødvendige økonomi til drift og udvikling
af naturparken samt realisering af naturparkplanen.
6. Naturparken og dens afgrænsning skal være en del af
kommuneplanen eller et tillæg til denne.
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Ringsted kommune skriver
7. Naturparken skal forankres lokalt gennem borger- og
lodsejerinddragelsesprocesser.
Etablering af en naturpark skal hvile på et princip om frivillighed og forudsætter
bred lokal opbakning fra borgere og lodsejere i både etablerings- og driftsfasen.
Derfor er det vigtigt at gennemføre inddragelsesprocesser så tidligt som muligt.
Inddragelsesprocesserne skal sikre, at naturparkens afgrænsning sker efter
forudgående drøftelse med de berørte parter, foreninger og lodsejere, som har
en væsentlig interesse i parken, og at borgere og lodsejere får mulighed for at
bidrage med forslag til bl.a. visioner, projekter og planer for naturparken.
Herunder at kommunen kan etablere forskellige former for partnerskaber med
større private eller offentlige lodsejere.
8. Der skal som minimum være en naturparkfolder/-app og et
formidlingssted/besøgscenter. Desuden skal naturparken have en
hjemmeside.
9. Naturparken skal have mindst én naturvejleder tilknyttet
10. Der skal foreligge en godkendt naturparkplan, og denne skal være
politisk vedtaget.
Ovenstående er kun en forkortet opsummering om oprettelsen af naturparken.
På netadressen „https://friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/
document/De%2010%20Kriterier%20for%20Danske%20Naturparker_3.pdf“
kan man læse en mere detaljeret omtale af forudsætninger m.v. for naturparker.
Steen Kisselhegn
Medlem af Ringsted kommunes pilotnaturparkudvalg
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Kildeskolen skriver
Konstitueret skoleleder
Første skoledag på Kildeskolen byder ikke kun på velkommen til den nye 0.
klasse, men også på en ny skoleleder. Ann Sabroe har fra 1. august siddet i
skoleleder-stolen og har første skoledag sammen med alle de nye elever, når
skoleåret starter. Det er nu 13 år siden at Ann havde første arbejdsdag i Ringsted
kommune - dengang som lærer på Valdemarskolen. Efter seks år blev hun
afdelingsleder og de sidste tre år har hun været afdelings- og SFO-leder på
Søholmskolen. „Kildeskolen ligner meget det jeg kommer fra og holder af. En
lille skole hvor nærhed og fællesskab kendetegner vores hverdag, og hvor alle
kender hinanden. Jeg er glad for at få lov til at være en del af Kildeskolen, indtil
ansættelsesudvalget får fundet den helt rigtige skoleleder her i løbet af efteråret.“
Første skoledag
Mandag den 9. august bød vi 15 skønne piger og drenge velkommen i 0. klasse.
Selvom børnene har gået i skolens Spireforløb siden 1. maj, så var det alligevel
noget helt særligt at starte 1. skoledag.
Vi er nu 100 elever i skoledelen og 93 i SFOén. Der ud over kommer vores
børn i børnehaven, hvor vi pt. er 37 børn, men inden for kort tid er vi oppe på
40 børn.
Vi har fokus på at trivsel og læring efter en laaang periode med Corona
restriktioner. Vi glæder os rigtig meget til en mere almindelig hverdag hvor
forældrene i højere grad kan komme på skolen, at kunne afholde diverse sociale
arrangementer, og ikke mindst at kunne lave undervisning, også på tværs af
klasser i valghold, Science uge m.m.
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Kildeskolen skriver - fortsat

Det sker på Kildeskolen:
26. aug.:
10. sep.:
Uge 41:
15. okt.:
29. okt.:

Skolens dag – fællesspisning m. grill, efter hygge klassevis
Vi holder piratfest for børn og forældre i børnehaven
Emneuge „Sciencefair“ med udstilling/fremvisning for forældre den
14. okt.
Skolernes motionsdag
SFO holder Halloween fest

Venlig hilsen os alle på Kildeskolen, Kildeskolens Børnehave og SFO
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Tirsdagsklubben skriver
Siden sidste udgave af Bøgebladet, har Tirsdagsklubben været på banen til
Sct. Hansfest i Præstegårdshaven. Vi havde et rigtig godt salg af kager og kaffe.
Aftenens omsætning er bl.a. med til at betale for foredragsholdere til den
kommende sæson.
Sensommerfesten på Skovkroen, den 14. september kl.14, vil byde på
kaffebord, musikalsk underholdning med Lise Nees og to-retters menu ledsaget
af Max med harmonika.
Pris pr. deltager bliver i alt 450 kr. (Nyt medlemskort, 100 kr. Kaffebord og
mad, incl. 2 genstande, 350 kr.). Tilmelding senest den 6. september til en af
nedenstående: Jonna, tlf.2991 3380, Else, tlf. 2588 9818, Magda, tlf. 6160
5275 eller Inga, tlf. 2094 9180.
Angående Mini-udflugt, 28. september, er udflugtsmålet ændret fra
Karrebæksminde til Skælskør. Vi skal besøge Guldagergaard med den flotte
og unikke udendørs keramik-skulpturpark. Kl.12.30 har vi bestilt bord på
Restaurant Solsikken ved havnen. Menu: Stjerneskud til 145 kr. og drikkelse
for egen regning. Tilmelding senest den 17.september.
Ved Sensommerfesten vil der mulighed for at tilmelde sig udflugt og evt. tilbyde
bil til samkørsel med afgang fra Gyrstinge Præstegård kl.10.00.
Program for den kommende sæson blev omtalt i sidste udgave af Bøgebladet.
Tirsdagsklubbens aktiviteter vil kunne ses på Bøgebladets Kalender og omtalt
i Lokalbladet.
Vi glæder os til at byde alle interesserede velkommen til kortspil, foredrag og
andre arrangementer i Gyrstinge Præstegård, hvor Tirsdagsklubben holder til.
Arbejdsgruppen,
Jonna, Karin, Else, Elna, Magda, Inga og Hilde
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Gyrstinge kirke
august - september 2021

Spiseklub for enlige
Som så meget andet har spiseklubben i Gyrstinge og Ørslevvester også måttet
lukke ned under coronakrisen. Man nåede lige at mødes en gang i juni, inden
der skulle være sommerpause, men nu kan der for alvor startes op igen.
Man mødes i Gyrstinge Præstegård en gang om måneden og som regel anden
onsdag i måneden. Næste gang er:
Onsdag d. 11. august kl. 18.00
Er du derfor enlig og har lyst til at mødes med andre enlige og nyde et fælles
måltid mad, er du meget velkommen, og man behøver ikke bo i Gyrstinge eller
Ørslevvester. Udensogns beboere er også velkomne.
Maden tilberedes af frivillige „kokke“, og man skiftes til at stå for arrangementet
gerne 2 – 3 personer ad gangen. Det aftales på spiseaftenen, hvem der står for
tilberedelsen af næste måltid.
Det koster 50 kr. at deltage og tilmelding er til Inga Larsen – tlf.:29 11 37 05
Klubbens motto: det er altid dejligt at nyde et måltid mad i fællesskab med
andre. Maden smager ligesom bedre.
Vel mødt
Spiseklubben, i samarbejde med Lokalrådet og Gyrstinge Menighedsråd
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Menighedsrådet skriver
Som Peter beskrev i sidste nummer af Bøgebladet, holder vi pastorats
søndagsgudstjenester med højmesse kl. 10.30 i en af sognets tre kirker. Peter
og menighedsrådene har besluttet, at der efter højmessen serveres kirkekaffe.
Så har vi i menigheden mulighed for at mødes til en uformel sammenkomst.
Tidligere kunne man møde naboen hos købmanden eller i Brugsen. De tider er
forbi. Nu er muligheden i kirken, og vi håber, det bliver taget godt i mod hos jer.
Den helt store åbning af kirken efter Corona lader af uransalige grunde vente på
sig. Der er arbejdet på en åbning fra flere sider, men endnu har det ikke kunnet
lade sig gøre, men det er svært at forstå, at hele familien ikke kan samles
eksempelvis til begravelse eller bryllup, og hvor man sidder ned efter hinanden,
når man i andre sammenhænge kan være flere tusinde til fodboldfest.
9. juni havde vi medlemsmøde. Det er der, hvor menighedsrådet orienterer om
vores arbejde, hvor menigheden kan komme med forslag til
menighedsrådsarbejdet, og hvor man kan give ris eller ros til det siddende
menighedsråd.
Vi er glade for at den interesse der er for vort arbejde, selvom ikke mange fra
menigheden deltog, men vi havde en god dialog og fik forskellige input til det
videre arbejde. Tak for det.
Desværre har vi været udsat for tyveri på kirkegården. Planter er fjernet og en
enkelt opsats på en gravsten. Lige nu er det ikke plantetid, men menighedsrådet
har besluttet at plante nye planter her til efteråret på de berørte grave. Det er
ikke kun i Gyrstinge, der har været problemer med tyveri. Flere omegnskirker
har også haft ubudne gæster i forsommeren, men forhåbentligt er det stoppet
nu.
Vi er med i vejkirke i sommerhalvåret, for vi synes, det er vigtigt folk på f.eks.
tur ikke mødes af en lukket kirkedør, såfremt man vil ind og se kirken.
Menighedsrådet tog dog konsekvensen af tyverierne, og har fundet det var
rigtigst at lukke kirken indtil videre.
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Menighedsrådet skriver
Nu er sommerferien forbi, og vi skal i arbejdstøjet igen. Med den genåbning,
som der er planlagt fra officiel side her til efteråret, skulle der være mulighed for,
at vi igen kan mødes til sammenkomst i kirken om koncerter, foredrag m.m.
ligesom aktiviteter med andre lokale foreninger gerne skulle komme i gang igen.
Vi håber og tror, vi snart kan mødes „som vi plejer“.
Menighedsrådsmøderne er offentlige, men hvis ikke offentligheden er bekendt
med møderne, er det jo ikke nemt at komme, og menighedsrådet ser meget
gerne at menigheden kommer til møderne.
Det var noget vi berørte på menighedsmødet i juni, og menighedsrådet har
planlagt følgende datoer til afholdelse af møder efteråret 2021: 10. august kl.
19.30 – 15. september kl.19.00 – 12. oktober kl. 19.30 – 24. november kl.
19.00
Dagsorden hænges op i skabet ved skolen og mødereferater er at finde på
Gyrstinge.dk.
Forbehold tages for evt. ændringer i mødedatoer.
Med venlig hilsen Menighedsrådet
v/ Kirsten Forsingdal
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Præsten skriver
Bjælken i øjet
Den brutale overskrift henviser til Lukasevangeliet kapitel 6. Om at dømme
andre siger Jesus: Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger
ikke mærke til bjælken i dit eget øje? og lidt efter: …tag først bjælken ud
af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er din
broders øje.
Som et led i undervisningen på Pastoralseminariet blev vi vordende præster
bedt om at nævne, hvilken type prædiken vi helst ikke ville lægge ører til. En af
den slags prædikener var den såkaldte sengebordsprædiken, som kun strejfer
søndagens tekst, men til gengæld beskæftiger sig indgående med det litterære
værk, som for tiden ligger på præstens sengebord. En anden medkursist nævnte
sin træthed ved den type prædiken, hvor præsten finder lejlighed til at berette
om sine ferieoplevelser.
Med ovennævnte eksempel finder jeg lejlighed til at nævne en af mine egne
ferieoplevelser, ikke i en prædiken, men her i Bøgebladet. Jeg vil fortælle om et
ugelangt ophold på en højskole. Et højskoleophold kan på en god dag udvide
ens horisont, både om det valgte emne, men også gennem samvær og snak/
samtale med andre mennesker. Man lærer om andre og måske lidt om sig selv.
Og denne dannelse sker ikke kun under morgensamlingen og under rødvinen
efter dagens sidste foredrag. Under et højskoleophold har man nemlig rig
mulighed for at observere sine højskolekammerater. Eller for nu at blive i Jesus’
billedsprog fra Lukasevangeliet: Man har mulighed for at observere de andres
splint i øjet, men glemmer bjælken i sit eget. Bjælken i mit øje er min lyst til at
dele en rejseoplevelse med jer læsere af Bøgebladet, men nu har jeg omtalt
min bjælke for at give mig lejlighed til at fortælle om en rejseoplevelse. Bare
man selv kan se det, ikke!
Jeg kender ikke det nøjagtige formål med at opfordre os kursister på
Pastoralseminariet til at nævne den type af prædiken, som fik vores øjenlåg til
at føles tunge. Det gav lejlighed for os helt grønne kursister, hvoraf de fleste af
os aldrig havde stået på en prædikestol, til at pege fingre ad de erfarne præsters
splint i øjet, nemlig deres tendens til at vende tilbage til de samme temaer. Bjælken
i vores øjne var den usikkerhed, der kommer af manglende erfaring. I det store
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perspektiv ville det nok vise sig, at vi i lighed med de erfarne præster ville
komme til at gentage os selv og af og til gribe til nogen forudsigelige kneb og
greb at gå til søndagens evangelietekst på. Og når man nu selv kan det, ikke!
Skulle man være i tvivl, indleder jeg med min rejseoplevelse for at demonstrere,
hvordan splinten i mit øje er så beskeden, at jeg med et åh-så-fint overskud kan
se mine handlinger udefra og tilmed ironisere over egen adfærd. Nu erkender
jeg nemlig at have en splint i øjet, idet jeg bringer en rejseoplevelse ind i denne
artikel. Nemlig det omtalte højskoleophold i Sønderjylland.
På højskolen blev aftensmaden serveret som buffet. Og ja, efter måltidet blev
bestikket samlet ind „på højskolemaner“, hvilket var den obligatoriske replik,
når vi samlede bestikket ind for enden af bordet. Heller ikke i 2018 var der
hungersnød i Sønderjylland, men kapløbet om at nå frem til buffeten kunne
godt tyde på det modsatte. Afdæmpede og fornuftige mennesker satte kursen
mod buffeten i rask løb og albuerne i spids angrebsposition. Måske ikke ligefrem
for at skubbe, så i hvert fald med et bestemt Undskyld! markere, at nogen stod
i vejen for vedkommendes aftensmad. Nogle af os blev siddende i
overbevisningen om, at der formentlig var mad nok på buffeten. Jo, vi havde
overskud og ville gerne vise det for omverdenen. Vi kunne godt vente. Vi kunne
godt se splinten – grådigheden - i vores broders/ højskolekammerats øje. Men
hov, vent nu lidt. Måske havde køkkenet begået en fejlberegning? Var der ikke
flere også til aftensmad end i går? Hvis der vitterlig ikke var mad nok, så havde
butikkerne i den nærliggende provinsby højest sandsynligt lukket, så man ikke
kunne smutte forbi og købe en pakke rugbrød? En pakke rugbrød! Nej, ikke
når vi har betalt for et højskoleophold med logi og kost. Efter at have siddet i en
stund og demonstreret overskud og smilet overbærende af de andres grådighed
og undertrykt fødetrangen med lidt trommen med fingrene på bordpladen og
stjålne blikke i retning mod den lækre buffet, gik der ikke længe, før jeg selv
stod ved buffeten med et målrettet blik på aftensmaden og lod et bestemt
Undskyld! sive til dem, der stod i vejen for min madglæde. Jo, der var mad
nok, men at gå sulten i seng og blive snydt for den aftensmad, man selv havde
betalt for, det ville være for galt. Så var det med at komme ind i kampen for det
Bøgebladet august 2021
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daglige brød, og jeg udviste præcis den grådige adfærd, som jeg netop havde
siddet og smilet overbærende af. Sulten dulmede den første frustration over de
andres adfærd, inden man gik til buffeten for at hente sig en lille hyggeportion,
hvilket der heldigvis var mad nok til. Rutinen gentog sig aften efter aften. Splinten
i broderens øje var tydelig nok, men bjælken i mit øje viste sig, da jeg udviste
præcis den samme adfærd, som den jeg havde peget mine fingre ad.
Når vi hører Jesus tale om splinten og bjælken, er den første indskydelse, at det
er jo mest de andre, der ikke evner at se splinten i deres øjne samtidig med, at
man selv sidder med bjælken langt inde i øjet. På Pastoralseminariet godtede vi
os over de erfarne præsters tendens til at gentage sig selv, og på højskolen var
det højskolekammeraternes grådige madglæde, der vakte irritation og forargelse.
Jesus’ ord om splinten og bjælken i øjet kan læses som svar på vores tendens
til at påpege præcis de fejl ved andre, som man selv er skyldig i. I psykologien
taler man om projektion, dvs. den psykologiske mekanisme, hvor et menneske
ubevidst tillægger andre nogle af de egenskaber, som man selv har, men helst
ikke vil være ved. Jesus forkynder, at det mål, vi måler andre med, skal vi selv
få tilmålt med. Dette udsagn tvinger os yderligere til at overveje, hvordan vi ser
på næsten. Mon vi kan se på næsten med samme barmhjertighed, som Gud ser
på os?
Peter Borring Sørensen
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted
August
01.
08.
15.
22.
29.

Gyrstinge 10.30
Sigersted 10.30
Bringstrup 9.00
Gyrstinge 9.00
Sigersted 9.00

September
05.
11.
12.
19.
26.

Bringstrup 9.00 - Gyrstinge 10.30
Gyrstinge 10.00 - KONFIRMATION
Gyrstinge 9.00 - Bringstrup 10.30
Sigersted 9.00 - Gyrstinge 10.30
Bringstrup 10.30 – HØSTGUDSTJENESTE

Oktober
03.
10.
17.
24.
31

Sigersted 10.00 – KONFIRMATION
Gyrstinge 10.30
Gyrstinge 9.00 - Sigersted 10.30
Bringstrup 10.30
Sigersted 9.00 (Prædikant: cand.theol. Benedikte Sveigaard. Liturg: PBS)
Gyrstinge 10.30 (Prædikant: cand.theol. Benedikte Sveigaard. Liturg: PBS)

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

Kirkelig vejviser
Sognepræst Peter Borring Sørensen
Egerupvej 11, 4100 Ringsted
tlf. 57 61 30 10 / 25 72 30 10
PBSO@km.dk eller
gyrstinge.sogn@km.dk

Graver:
Per Kejlskov Jørgensen
tlf.: 22 43 64 62
Mandag: fridag

Træffetider:
Træffes efter aftale.
mandag: fridag

Bøgebladet august 2021
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Øl i literkrus, tyske schlagere, mænd i lederhosen og
kvinder i farverige kjoler - også kaldet dirndl

Oktoberfest: 2. oktober 2021 kl. 18:00 – 01:00
(Dørene åbner kl. 17:15)
Hvor: Landbyhuset i Gyrstinge, Gyrstinge Bygade 36, 4100 Ringsted
Underholdning: Gyrstinge Spaß Musikanten, Hits Deluxe og DJ
Lundqvist
Menuen består af følgende:
Schnitzler med wienerdrenge, ærter, brasekartofler og skysauce
Samt diverse kager samt kaffe og te.
Pris: 495,- kr.
Billetter kan købes på billetsalg.dk
Du kan læse meget mere inde på gyrstingeif.dk
Arrangør: Gyrstinge Idrætsforening
Vi tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser.
Ret til ændringer forbeholdes.
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Gyrstinge IF skriver
I Gyrstinge IF har vi igennem længere tid forsøgt at finde ud af hvordan vi kan
komme i gang igen efter Coronanedlukningen. Men vi må bare sande, at det er
lettere sagt end gjort. Vi har eftersøgt nye instruktører til især vores
gymnastikhold, men det er fortsat ikke lykkedes. Hvis vi ikke får flere hænder,
så kan det i sidste ende betyde at Gyrstinge IF, må lukke ned, og det vil så igen
betyde at Landsbyhuset vil miste en stor del af sin indtægt, og det kan så i sidste
ende betyde at Landsbyhuset ikke kan drives, og i værste ende har det måske
også indflydelse på om vi har en skole eller ej. Så for jeres børns skyld, så kan
I måske finde en times tid en gang om ugen til at hjælpe, så vi kan fortsætte med
at tilbyde leg, bevægelse og fællesskab for alle lokalsamfundets børn.
I gymnastikafdelingen vil der være følgende hold. Hobbitterne, far, mor og barn
gymnastik, og Senior motion. Derudover vil vi lave et krudtuglehold fra 0. – 4.
kl. Krudtugleholdet vil have en prøveperiode på 2 måneder. Det vil sige hvis vi
ikke får nogle flere hjælpere til holdet, så vil holdet simpelthen lukke ned i
slutningen af oktober. Der vil også være en begrænsning på maksimum 15 børn,
hvis ikke vi får flere hjælpere, så det er først til mølle. Så hvis du kender nogen,
eller selv har lyst til at være springinstruktør, eller bare hjælper på et af
gymnastikholdene så kontakt endelig vores gymnastikformand Lene.
Grundet den manglende tilslutning af både instruktører og det faldende
medlemstal indkalder Gyrstinge IF til brugermøde omkring hvorvidt vi stadig
skal have idrætsforening også om 2 år, søndag d. 29. august kl. 12. I den
forbindelse vil vi gerne byde på en sandwich og en tår og drikke, hvorfor
tilmelding skal ske til kassereren på mail jan@gyrstingeif.dk Tag gerne børnene
med, da der er mulighed for at de kan lege inde i hallen under opsyn, og måske
prøve lidt forskellige idrætsgrene. SU. senest d. 25. august.
Festudvalget har også haft travlt, og i sensommeren og efteråret, har vi igen i
samarbejde med Vin og Vin i Ringsted flere smagningerne i Landsbyhuset. Den
første smagning er allerede her d. 26. august. Det er en eksklusiv vinsmagning
en såkaldt Winemakers Dinner, med smagning af syv vine, hvor der kommer
Bøgebladet august 2021
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Gyrstinge IF skriver - fortsat
besøg fra Californien. Farrah Felton er 6. generation i vinproducentfamilien
Klinker Brick, og de producerer lækre topvine fra Lodi i Californien. Blandt
andet en rødvin, som er lavet på vinstokke som er over 100 år gamle. Så skynd
dig at købe billet til denne smagning. (Se andetsteds i Bøgebladet)
Oktoberfesten er tilbage, så lørdag d. 2. oktober kl. 18.00, er vi klar med blå/
hvide farver, kvinder i smukke dirndl’er og mænd i Lederhosen. Gyrstinge Spaß
Musikanten, Hits Deluxe og DJ Lundqvist sørger for musikken og
underholdningen, og Køkkenet vil sørge for schnitzler til alle med tilbehør. (Se
andetsteds i Bøgebladet)
I badmintonafdelingen er det lykkedes os at få Jess til at være Holdleder for
børne/ungdomsholdet fra 3. til 6. klasse, hvor vores dygtige ungdomsspillere
Valde og Valdemar vil forestå træningerne. De har begge været på kursus og
skal hen over vinteren på yderligere kurser for at dygtiggøre sig. De vil også i
samarbejde med DGI, få sparring af andre dygtige trænere, så alle på holdet vil
få en god og spændende sæson. Har hørt der også kommer en aften med
Natminton, og andre hyggelige arrangementer.
Voksenholdet og U15 og op, vil fremadrettet spille sammen hver onsdag fra kl.
19 til 20.30, her vil Jens sørge for de fortsætter den fantastiske udvikling de
viste inden nedlukningen.
I gymnastikafdelingen, som tidligere skrevet har vi kæmpet hårdt for at skaffe
instruktører til de forskellige hold, men desværre har det ikke lykkes os at få
instruktører til alle holdende, og derfor vil det kun være de nedenstående hold
vi kan tilbyde på nuværende tidspunkt.
*****
Indendørssæsonen er nu så klar den kan blive. Igen i år tilbyder vi hold
i Floorball, Gymnastik, Badminton og Fodbold.
(Mere information omkring holdene kan findes på www.gyrstingeif.dk )
Floorball:
Floorball mix hold 30+ er torsdage fra kl. 18-19.30. (Holdstart torsdag d. 15.
august.)
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Gyrstinge IF skriver - fortsat
Badminton:
Børn begynder/øvet fra 3. kl er onsdage fra kl. 16.30-17.30. (Holdstart onsdag
d. 8. september.)
Voksenfjer samt ungdom U15 og op er onsdage kl. 19-20.30 (Holdstart onsdag.
d. 8. september.)
Baneudlejning er tirsdage fra kl. 19. (Holdtstart tirsdag d. 7. september.)
Gymnastik:
Hobbitterne, Far, mor og barn, er søndage kl. 9.30-10.30. Holdstart søndag
d. 5. september.
Krudtuglerne fra 0. – 4. kl er tirsdage fra kl. 17.00-18.00. Holdstart tirsdag
d. 7. september.
Senior Motion 50+ er onsdage i festsalen fra kl. 10-11. Holdstart onsdag d.
15. september.
Fodbold:
Oldboys starter formentligt først primo oktober, eller når vejret ikke længere
tillader det udendørs.
Vi håber at se en masse nye, som gamle ansigter i den kommende
indendørssæson.
Husk, hvis I synes der mangler nogle hold eller aktiviteter, eller der er noget vi
kan gøre bedre, så grib fat i en fra bestyrelsen, og lad os se på det.
I ønskes alle en rigtig god start på den kommende indendørssæson.
På vegne af bestyrelsen i GIF
Jan Christoffersen
Arrangementer Sensommer/Efterår
Alle arrangementerne vil blive afholdt i Landsbyhuset og billetter kan købes på
billetsalg.dk. Yderligere information kan findes på gyrstingeif.dk
26. august
Winemakers Dinner, Eksklusiv Vinsmagning
29. august
Brugermøde, Gyrstinge IF’s Fremtid??
24. september
Cocktail-Ginsmagning
2. oktober
Oktoberfest
29. oktober
Romsmagning
27. november
Vinsmagning, Vine til juleaften
Vi håber at se jer til et af vores spændende arrangementer.
Bøgebladet august 2021
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Læserne skriver
Gyrstinge kirke
Gyrstinge kirke er bygget ca. 1150,
samtidig med at kirkebyggeri var i gang i
hele Danmark, i landsbyerne, men også
de større byer. Ringsted og Sorø kirker
er bygget sidst i 1100-tallet.
Men i Gyrstinge og i de fleste andre
landsbyer var det kun skibet, det vil sige
det længste afsnit, i Gyrstinge 13,5 meter
x 9 meter. Koret, det mellemste afsnit 8 x 6 meter, og apsis, det halvrunde afsnit
i østenden.
De fleste landsbykirker på Sjælland blev bygget af rå og kløvet kampesten,
også i Gyrstinge, og de er gennemgående lagt i regelmæssige skifter.
Så det er en gåde, hvorfor kirken har været hvidkalket, men puds og kalk er for
længst renset af så man kan nyde den pæne kampestensbygning.
Gyrstinge kirke var fra begyndelsen med bjælkeloft, med små højtsiddende
vinduer, tre i hver side på skibet, et i hver side på koret, de kan ses endnu, men
er indvendig blevet tilmuret.
Kirketårnet blev bygget omkring 1500, lidt før reformationen i 1536, af
munkesten/teglsten med kamtakker og skiffertag.
Næsten samtidig blev skibets og korets tag, samt bjælkeloftet fjernet helt ned til
kampestensmurene, de blev så forhøjet med tre skifter munkesten, der blev
opbygget spidsbuede krydshvælvinger, to fag i skibet og et fag i koret, der blev
lagt tegltag, som igen blev fornyet i ca. 1970. Men mon ikke det første tag har
været fornyet en eller to gange i mellemtiden på 450 år.
Der blev tilbygget våbenhus ud for kvindernes indgang i nordsiden, døren i
sydsiden blev tilmuret, som havde været mændenes indgang. Der blev bygget
kapel, med kamtakket gavle, ca. 20 meter fra kirken mod syd.
I 1848 nedbrød man korrundingen/apsis, og opførte tilbygningen/sakristiet til
korets østgavl, for at der kunne holdes skriftemål før altergang, som det dengang
var skik. Kirken blev yderligere restaureret i 1867-1868. Blandt andet indsattes
store rundbuede vinduer.
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Læserne skriver - fortsat
Et orgel blev indbygget i 1861, som man allerede var blevet lovet af Sorø
Akademi i 1844, og som ejede kirken dengang. Et nyt orgel indbygget igen i
ca. 1984.
Kirken har to kirkeklokker som er installeret i kirketårnet. Den store klokke er
fra 1637 og måler i diameter 122 cm. Den mindre er installeret i 1651, og måler
i diameter 92 cm. Den store klokke er den tredjestørste kirkeklokke i hele
Ringsted kommune – den største klokke er i Bringstrup kirke.
1902 blev skolelærer Hans Lambert fra Ørslevvester skole, antaget som organist
og fortsatte til 1950.
1912 blev skolelærer Severin Otto fra Gyrstinge skole antaget som kirkesanger
og fortsatte til 1949.
Børge Johansen

Kilden til fitness skriver
I Kilden til fitness er vi næsten tilbage til en normal hverdag. Der skal dog stadig
forevises gyldigt coronapas på forlangende, og der foretages stikprøvekontrol
dagligt. Vi forventer kravet endeligt udfases 1. september. Derudover er der
fortsat afstandskrav med 2 kvm pr.pers., og krav om afspritning af redskaber
før og efter brug.
I uge 36 starter Teenfitnes op igen, for unge i alderen 10-15 år. Vi træner
primært i hallen, men af og til også på maskiner i centret, torsdage kl. 17-18 i
Landsbyhuset. Tilmelding på hjemmesiden www.kildentilfitness.dk.
Hold øje med evt. øvrige holdopstarter på hjemmesiden, eller i nærværende
blad. Alle instruktører i Kilden til fitness er uddannede men arbejder frivilligt, så
har du brug for et træningsprogram eller inspiration til ny træning, er du velkommen til at tage kontakt til os - så finder vi en tidspunkt, der passer.
Pas fortsat på jer selv og hinanden i fitnesscentret - go’ træning!
Bøgebladet august 2021
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Dagmarbryggeriet
øl med historie ... og 5 familier
Lej et fadølsanlæg
til din næste fest
Nørregade 20, Baghuset,
Ringsted
Åbent hver lørdag kl. 11-14
Tlf: 4117 5566
Dagmarbryggeriet.dk

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

Hjerterum

Nyrup Installation A/S
v/Aut. el-installatør Peter Nielsen
Intelligente instal., telefonanlæg,
hvidevarer, ventilation
El-installationer og service
tlf. 5780 3094
Bygaden 10 – Nyrup
pn@nyrup-installation.dk
www.nyrup-installation.dk
Bil 2048 2694 Fax 5780 3055

Privat pasningsordning
v/ Lene Christoffersen
St. Bøgeskovvej 3,4100 Ringsted
tlf. 2899 2729
e-mail: info@hjerterum.eu
www.hjerterum.eu

Sorø afd. VVS & Blik
Lydanlæg udlejes
Henv. til Lokalrådet
lokalraadet@gyrstinge.dk
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Østergade 6, 4180 Sorø
Tlf.:5783 5757
Besøg vores hjemmesider - vi har
det du søger.
gyrstingevvs.dk
bioeksperten.dk
pillefyrservice.dk

Tømrer Thomsen
Fjenneslev
Alt i tømrer- og
snedkerarbejde

Bakkegårdsvej 26 - Ørslevvester
4173 Fjenneslev
tlf. 2190 6871
E-mail: tomrerthomsen@gmail.com
www.tomrerthomsen.dk

Gyrstinge VVS A/S
Bakkegårdsvej 63
4100 Ringsted
Tlf.:5784 5323

Naniqua’s klangunivers
Klangmassage for sjæl og legeme.
V/ Dorte Daneholm
Bondebjergvej 9 Gyrstinge
Tlf. 2825 4529
Naniquasklangunivers@hotmail.com
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Gyrstinge/Ørslevvester
Lokalråd
udlejer telt (6x8 m)
og en stor rund grill
til private arrangementer.
Kontakt:
Kenn Vium tlf. 3042 5458

Ledig annonceplads
kontakt Lokalrådet
for tilbud

Peberdalsgaard BISON
Salg af Bisonkød, et sundt og
mørt kvalitetsprodukt.
Gyrstingevej 88, 4100 Ringsted.
Tlf. 4073 5313 for bestilling og mere
info.
www.peberdalsgaard.dk
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Landsbyhuset
Vandrerhjem, fitness, festsal, sportshal,
mødelokale
Gyrstinge Bygade 36
4100 Ringsted
se kontaktoplysninger på
www.landsbyhuset-gyrstinge.dk
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Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvester
formand Jess Friis,
Gyrstinge Bygade 5-7
2463 5935, lokalraadet@gyrstinge.dk

Tirsdagsklubben
ved Hilde Andersen,
Borgvej 7, Sorø
2091 4596,hilde.pico.andersen@gmail.com

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

Gyrstinge Hjemmeside, www.gyrstinge.dk
webansvarlig Steen Mortensen,
Gyrstingevej 41, Ringsted
3195 0693, webmaster@gyrstinge.dk

Kildeskolen, www.kilde-skolen.dk
konst. leder Ann Sabroe
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

Kilden til fitness, Landsbyhuset,
www.kildentilfitness.dk
formand Lone Sanggaard,
Gyrstinge Bygade 44, Ringsted
4116 1984, kilden@tilfitness.dk

Ringsted Kommunale Dagpleje
ringsteddagpleje.dagtilbud.ringsted.dk
leder Lone Dissing, 5762 8121
Ringsted Private Skovbørnehave
leder Kristine Heine Kristensen
Store Bøgeskovvej 30 B, Ringsted
3810 5040, khk@ringstedskovborn.dk
Landsbyhuset, landsbyhuset-gyrstinge.dk
formand Martin Niemann,
Bakkegårdsvej 1, Fjenneslev
2491 4839, martin@9emann.dk

Idrætsforeningen
www.gyrstingeif.dk
formand Lars Overholdt,
Høtoften 12, Ringsted
6063 4191, lars@gyrstingeif.dk
Byg og Bo
formand Søren Langkjær-Larsen,
Gårdstofte 54, Ringsted
2082 3003, sl@langkjaerlarsen.dk
Vandværket
formand Ole Olsen,
Nordbjergvej 32, Ringsted
2047 4429, gyrstinge.vand@gmail.com
Gyrstinge-Ørslevvester Lokalhistoriske
Forening. formand Steen Mortensen
arkiv@gyrstinge.dk

Velkommen!
Er du ny beboer i Gyrstinge eller Ørslevvester? I så fald vil vi i redaktionen byde dig rigtig
hjertelig velkommen til vores sogn. Sognet dækker over ca. 320 husstande omgivet af
smuk natur, sø og skov. Derudover råder vi over et Landsbyhus, en skole med tilhørende
SFO og børnehaveafsnit, en skovbørnehave, dagpleje og desuden en række aktive råd
og foreninger, der alle i et eller andet omfang er med til at tilbyde sociale aktiviteter for
store og små i løbet af året. På denne side finder du navne og adresser på de mange
formænd og –kvinder, som du altid kan kontakte for at høre nærmere om netop deres
forening. Ellers er det muligt at følge med enten i nærværende blad, på vores hjemmeside
www.gyrstinge.dk eller Facebook - eller måske du bare kan spørge naboen. Under alle
omstændigheder – velkommen til!
Bøgebladets redaktion
Bøgebladet august 2021
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Kalender
August
Bøgebladet udkommer
Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
Første skoledag efter ferien, Kildeskolen
„Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 15.00, hver mandag
Menighedsrådsmøde, præstegården, kl. 19.30
Spiseklub for enlige, præstegården, kl. 18.00
Jazz-koncert, præstegårdshaven, arr. Lokalrådet, kl. 19.00
Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19.00
Vinsmagning, arr. GIF, Landsbyhuset, kl. 19.00
Skolens dag, arr. Kildeskolen
Brugermøde GIF, Landsbyhuset, kl. 12.00

08.
09.
10.
11.
13.
17.
26.
29.
September
07.
09.
10.
11.
14.
15.
24.
28.

Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19.00
Lappeskrædderne starter op, præstegården, kl. 14.00, hveranden torsdag
Piratfest, Kildeskolens børnehave
Konfirmation, Gyrstinge kirke, kl. 10.00
Tirs.klub.: Sensommerfest på Skovkroen, kl. 14.00
„Detox din hjerme“ m. Morten Elsøe, arr. DGI, Landsbyhuset, kl. 18.00
Menighedsrådsmøde, præstegården, .kl. 19.00
Cocktail-gin-smagning, arr. GIF, Landsbyhuset
Tirs.klub.: Miniudflugt til Skælskør, kl. 10.00

Oktober
02.
05.
12.
18.-22.
19.

Bøgebladet udkommer
Oktoberfest, arr. GIF, Landsbyhuset, kl. 18.00
Tirs.klub.: Kortspil og andre spil, kl. 14.00
Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19.00
Tirs.klub.: Rejseforedrag om Grønland m. John Bech, Ringsted
Efterårsferie, Kildeskolen
Tirs.klub.: Kortspil og andre spil

Husk at kigge her i fælleskalenderen, inden du planlægger dit næste møde eller
arrangement. Se evt. også kalender på www.landsbyhuset-gyrstinge.dk og Gyrstinge.dk.
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