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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 29 88 87 34
Finn Hoffmann, Bondebjergvej 9 51 35 71 95
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 22 43 64 62
Kirkeværge: Peter Budal Jensen, Gyrstinge Præstemark 3 22 11 59 20

Bøgebladet udgives af Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd og Menighedsrådet
for Gyrstinge Sogn. Bladet omdeles gratis til samtlige husstande i Gyrstinge
og Ørslevvester.
Ansvarshavende redaktør: Jess Friis
Redaktion: Lokalrådet og Menighedsrådet (red.)
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere eller afvise indlæg.
Lay-out: Birgitte Niemann
Tryk: Lemann grafisk, Stenlille
Annoncer: Henvendelse til Arne Aagesen, 5228 9729
Oplag: 450. Se tidligere numre på www.gyrstinge.dk
Ved manglende levering - kontakt redaktionen (red.).

Næste blad udkommer primo februar - deadline 23. jan.
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Lokalrådet skriver
Til orientering så er Mobibben kommet fint fra start og i skrivende stund har
den været i vores område to gange. Vi har nu fået vendt containeren så man
ikke falder over ledningen, og forhåbentligt får Biblioteket rettet fliserne den
står på, så man også kan gå lige ind i containeren, når den er her. Menighedsrådet
har lovet at kigge på, om der eventuelt kan komme lidt lys op med føler, så man
kan se at finde hen til Mobibben her i vintermånederne uden at falde. Min
opfordring er, at I lige bruger to minutter på at gå hen og se den, når den er i
området (der er flag ude), og samtidigt får lært at bruge det gode tilbud med et
nær-bibliotek.

December er kommet og traditionen tro startede vi julen med et godt 1. Søndag
i advent arrangement. Menighedsrådet og Lokalrådet har i mange år afholdt
dette arrangement, og det er med stor glæde at vi igen i år kunne få tændt
juletræet på Kildeskolen. Som de sidste mange år er juletræet venligt sponsoreret
af Sorø Akademi, og som vi plejer har Bjarne Krog været i Store Bøgeskov
sammen med de små klasser på Kildeskolen og fælde træet.

I december plejer vi også at afholde Grøntlangkåls arrangement lige inden
juleaften, men igen i år har vi valgt at aflyse grundet Corona - det er vi rigtig
kede af, omend vi selvfølgeligt ikke har mistet modet, og forsøger igen i 2022.

Og når vi snakker om 2022 så bliver det et begivenhedsrigt år. Vi forsøger at
holde diverse arrangementer og som noget nyt prøver vi  i løbet af foråret, om
vi kan få afholdt en fredag aften med et par stand-up’ere og øl - så man kan gå
på weekend med et kæmpe smil.

God jul og godt nytår
Jess Friis

Formand for Lokalrådet
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 Lappeskrædderne skriver

 Forsidefoto

En gråvejrsdag i St. Bøgeskov...

Vores lokale strikkeklub har igen i år afleveret en imponerende mængde færdige
produkter til Kirkens Korshær, som de kan bruge i varmestuerne eller sælge til
fordel for landets udsatte borgere. I løbet af det seneste år har vi strikket 13
store tæpper, 5 små tæpper, 10 par strømper, 16 håndklæder, 27 karklude, 8
huer, 4 halstørklæder, 8 par grydelapper og en pude. Så selv om vi ikke havde
mulighed for at mødes i første halvdel af 2021, betyder det ikke, at pindene
ligger stille. Der bliver nørklet ude i hjemmene og nu, hvor vi kan mødes igen, er
vi selv en smule imponerede over de tre store sække, vi lige har afleveret. Vi vil

også meget gerne give vores erfaringer
videre, så hvis der skulle være nogle
drenge og piger, der gerne vil lære at
strikke eller hækle, er der mulighed for
det hver anden torsdag i Præstegården.
Vi starter kl. 14, men man kan altid
komme forbi til lidt hyggesnak, når det
passer ind. Vi bliver til kl. ca. 17, og
der er altid kaffe og kage.
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Ny skoleleder på Kildeskolen
Så er det tid til det første input med mig som skoleleder på Kildeskolen. Tusind
tak for jeres helt fantastiske måde at tage imod mig på. Det har været en ganske
unik og kærlig oplevelse at møde jer alle.

Jeg glæder mig til at mødes med jer alle hver især i tiden der kommer. Kom
endelig forbi kontoret, ring, skriv eller hiv fat i mig på skolen. Jeg glæder mig til
at være med til at gøre vores gode skole endnu bedre sammen med jer.

Mange julehilsner
Mette Ploug

En julehilsen fra Børnehaven og SFO
Børnehaven er allerede godt i gang med julehemmeligheder. Der er planlagt
forskellige juleaktiviteter – vi skal en tur i teateret, på tur ud at hente juletræ,
holde julefrokost og meget andet.
Også i SFO er der så småt gang i juleaktiviteterne. Der er planlagt julefrokost
for børnene, diverse julehygge, og indkøbstur med de store. I år har vi også to
dage hvor forældrene i SFO 1 inviteres med til bål med kakao og pandekager.

Skolerejse
Igen i år er Kildeskolens 6. kl. godt i gang med at samle penge til deres skolerejse
i foråret.
Det er dejligt at se at mange støtter op om
deres forskellige indsamlinger fx madboden
de kommende 6 uger. I de næste uger vil 6.
kl. om tirsdagen, lave skolebod for
eleverne. De har fundet på nogle retter, de
tænker I godt kan lide.

 Kildeskolen skriver
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 Kildeskolen skriver - fortsat

En julehilsen fra skolen
Vores gode tradition med bedsteforældredage har Corona desværre igen i år
sat en kæp i hjulet for.
Vi har derfor holdt klippe-klistre-dag i klasserne og satser på at kunne livestreame
krybbespillet til glæde for forældre og
bedsteforældre.
Indskolingen har traditionen tro været i skoven og
hente det store træ til skolegården, så det stod
klar til juletræstændingen søndag d. 28. november.
D.13. december har vi Luciadag, som plejer at
være rigtig stemningsfuldt.

Klasserne har gennem efteråret arbejdet med mange forskellige emner. Fx har
0. klasse arbejdet med
adoption. Det betyder, at en
masse tøjdyr har fået en ny
bedste ven. Der er blevet
nusset og kælet om dem. De
har fået halsbånd, været på
beautysalon, læge og fået syet
en dejlig dyne. Et hyggeligt
forløb.

3. og 4. kl. har øvet krybbespil som vi håbede at vise til bedsteforældre og
forældre den sidste fredag i november. Det har været en stor succes med
samarbejdet mellem de to klasser. Vi glæder os til næste år, hvor vi håber igen
at kunne invitere bedsteforældre til en dejlig dag på skolen.
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 Kildeskolen skriver - fortsat
First Lego League på Kildeskolen.
Siden sommerferien har et lille valghold på 10 elever arbejdet med First Lego
League, der er en naturvidenskabelige turnering, som er sat i værk af Lego.
Eleverne har programmeret robotter og har skulle finde på en innovativ løsning
på en problemstilling, som tog udgangspunkt i emnet Cargo Connect -
transportbranchen.

Overordnet set har holdets
problemstilling været at finde
en måde, hvor vi kunne få
færre lastbiler på vejene, så
udslippet af CO2 ville blive
formindsket, og på den måde
ville det skåne miljøet.
Vores løsning på problemet
gik fra at være en kæmpe
svævebane/lift til at
transportere pakker i stedet
for lastbilerne, til at være et modultog af varevogne, som både kunne køre på
skinner og på vej.

5. og 6. kl. deltog sammen med deres lærere i den nationale konkurrence
cybermissionen.

Her arbejdede klasserne innovativt med en mission, hvor det gjaldt om at finde
løsninger på problemstillinger i cyberspace, så som ansigtsløs kommunikation,
fup butikker og håndtering af passwords. Bag konkurrencen står rigspolitiet og
styrelsen for it og læring.

Mange julehilsner og godt nytår fra

Kildeskolen
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Landsbyhuset skriver

Kaffebord
Vi er endelig kommet i gang med søndagskaffebord i Landsbyhuset igen.
Omkring 25 mennesker havde fundet vej sidste gang, og vi håber selvfølgelig
på lige så mange næste gang. Det bliver

søndag den 5. december kl. 14.

Da vi er kommet  ind i julemåneden, vil der være æbleskiver og julesmåkager
samt en lille overraskelse. Hvis du har lyst til at være med til at arrangere det
første kaffebord i det nye år (den 6. februar), er du velkommen til at kontakte
Vera på mail: vera@gyrstinge.dk eller på tlf. 2364 3113. Vi kan altid bruge
flere hænder.
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 Landsbyhuset skriver
Lidt nyt og status.
Langt om længe har vi fået opsat rigtige skilte til Landsbyhuset, hvilket har
pyntet lidt på førstegangsindtrykket af huset.
Vi har ligeledes fået opgraderet vores nøglebokse så der er en nøgleboks ved
vandrerhjems døren samt en ved hovedindgangen så gæsterne ikke skal gå
rundt og lede efter nøglen.

Økonomien i huset ser forsat fornuftig ud, selvom der igen er begyndt at komme
lidt aflysninger af fester, i forbindelse med nuværende bølge af COVID-19.

Vi vil gerne have lidt feedback fra brugerne af huset, er der noget der ikke
fungerer eller blot noget der ønskes ændret/justeret? Det kunne også være et
ønske om nye tiltag?  Skriv gerne til enten landsbyhuset@gyrstinge.dk eller til
landsbyhuset@niemann.one

Projekter.
I øjeblikket kigger vi på muligheden for at ændre lidt på café hjørnet og få lavet
en lille kiosk og et klublokale ovenpå til idrætsforeningen.
Herudover kigger fitness på muligheden for at udvide lidt, og inddrage det lille
rum på 1.salen med bordtennisbordet.
Ligeledes står en ny / anden indkørsel til Landsbyhuset højt på ønskesedlen, og
vi går også med overvejelser om en ny og mere holdbar facadebeklædning.
Nok at tage fat på, så ideer til gode løsninger modtages gerne.

Bestyrelsen
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 Tirsdagsklubben skriver
Tirsdagsklubben glæder sig over en god start på sæsonen, hvor der har været
mange deltagere til vores  foredrag.                 
Bankospil (den 23. nov.) var som vanligt populært. Der var indkøbt 36 flotte
og meget forskellige gevinster, som der var „kamp„ om til det sidste.
    
I skrivende stund er det julen, der står for døren. Den 7. december skal det
fejres, som vi plejer, med sang, musik med Max, smørrebrød, kaffe, småkager
m.m. Efter nytår er vi klar til en afslappet Nytårskur, hvor vi igen mødes i festligt
lag.

Kortspillerne er klar allerede den 4. januar, hvor der er kortspil. 
Status (en slags generalforsamling) med efterfølgende Bankospil er den 25.
januar.     
Indsatsleder ved „Brand og redningstjenesten i Københavns lufthavn„, Henrik
Hendriksen er foredragsholder den 8. februar. 

EFTERLYSNING af KORTSPILLERE til whist hver anden uge!!! Der spilles
gammeldags whist med meget små indsatser, drikkes  kaffe og hyggesnakkes
også lidt. Hvis der er interesse for andre spil, er det også en mulighed. Alle
interesserede er velkomne til alle Tirsdagsklubbens arrangementer. Medlemskort
er ikke en betingelse. 

Glædelig jul og godt nytår til alle! På gensyn!     
Arbejdsgruppen, Elna, Magda, Inga O., Jonna, Karin, Else og Hilde
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Gyrstinge kirke
december - januar 2022

Spiseklub for enlige

Til orientering mødes Spiseklub for Enlige ikke i december måned. Til gengæld
inviteres til:

Nytårsfest 12. januar 2022 kl. 18.00
i Gyrstinge Præstegård

Er man enlig er man velkommen til at deltage. Blot skal man tilmelde sig til Inga
på tlf. 29 11 37 05 såfremt man ikke tilmeldte sig på sidste spiseaften her i
november.
Spiseklubben mødes for at nyde et måltid mad sammen, og det er som regel 2.
onsdag i måneden.

Med venlig hilsen
Spiseklub for Enlige.
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Menighedsrådet skriver

- Menighedsrådet - i samarbejde vores præst - vil gerne sætte „nye skibe i
søen“ altså tilbyde andre aktiviteter end de kendte, og når man holder noget
første gang, er man spændt på, hvordan det bliver modtaget – om det er noget
menigheden også finder interessant.
Den første Fyraftensgudstjeneste „løb af stablen“ i oktober i Gyrstinge, hvor
mange kom til gudstjeneste og 22 sluttede af med at spise sammen i
Præstegården.
Det er vi rigtig glade for og tilfredse med. Fyraftensgudstjeneste går på skift
mellem de 3 kirker og i skrivende stund skal den afholdes i Bringstrup Kirke,
for det er altid sidste torsdag i en måned. Undtaget er dog december, hvor vi i
kirken mødes på anden vis.
Næste fyraftengudstjeneste i Gyrstinge er i februar 2022.
- Børnetjenesten er et lærerigt og kulturformidlende tilbud fra den lokale
folkekirke til de ældste børn i børnehaven (5-6 år). Børnetjenesten er et ikke
forkyndende tilbud.
Børnene deltager i seks højtider a´ to dage over et år, hvor vi kombinerer
mødet med en aktuel begivenhed (fastelavn, påske, pinse, høst, Allehelgen og
jul) med begreber som fællesskab og ensomhed, håb, ånd, taknemmelighed,
død, glæde og liv. Formen er en kombination af konkrete kreative aktiviteter,
samtale, undren, fællessang og refleksion.
Børnetjenesten begyndte i Charlottenlund og har herefter kørt som et pilotprojekt
i 5 kirker landet over. Nu er det så afprøvet og udbudt til alle kirker i Danmark.
Da menighedsrådet hørte om projektet, fandt vi det supergodt og i samarbejde
med Peter Borring har vi kontaktet begge vores Børnehaver, for at fortælle om
projektet.
Lige nu har Kildeskolens Børnehave takket ja til at være med, og vi har aftalt at
begynde med fastelavn i 2022.
- Corona hvad nu? indtil videre må vi mødes 200 til inde arrangementer, og
derfor er der ikke umiddelbart noget i vejen for at mødes her i Gyrstinge Kirke.
Der er julekoncert med Sorø Underholdningskor onsdag d. 8. december kl.
19.30, som vi i skrivende stund regner med at gennemføre.
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Menighedsrådet skriver

- I Præstegårdhaven bliver samtlige træer betegnet som risikotræer fjernet. Går
man tur i haven kan man se en del tæer mærket med et kryds. De fjernes
primært af professionel skovfirma. Nogle steder i haven er der brug for almindelig
vedligehold/udtynding af træerne. Dem vil vi få fældet selv, og håber at få frivillige
hjælpere til det.
Vi indbyder derfor til en arbejdsweekend i haven d. 5. og 6. februar
2022

- Pt. er vi i gang med at få besat vores stilling som organist, idet Jacob Keller
søger nye udfordringer. Det har været 2 ansøgninger til stillingen, og vi håber
snarest at kunne sige velkommen til ny medarbejder, og præsentere
vedkommende i næste nummer af Bøgebladet.
- Menighedsrådets møder i 2022 kan alle findes på Gyrstinges hjemmeside.
Her nævnes 1. kvartals møderne: tirsdag d. 25/1  kl.19.30 - onsdag d. 23/2
fællesmøde m/Bringstrup Sigersted  kl. 19.00  -  onsdag 9/3  kl. 19.00. Der
tages forbehold for ændringer.
- Ttraditioner er gode at have og gudstjenesten nytårsdag kl. 15.00 er ingen
undtagelse. Vi mødes i kirken og ønsker hinanden Godt Nytår. Det går på
skift mellem de 3 kirker i pastoratet og i 2022 mødes vi i Gyrstinge.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært med bobler og kransekage.

Med venlig hilsen Menighedsrådet
v/Kirsten Forsingdal
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Præsten skriver

Jesus som ung
Julehandelen er så småt i gang. I boghandlerne er julen sæson for biografier fra
fremtrædende mennesker inden for sport, kultur og politik. Biografier kan være
spændende læsning, da ethvert menneske kan fortælle sin helt særlige biografi.
Vi har alle en historie at fortælle, nemlig historien om vores liv. Selvom man kan
finde fællestræk mellem mange livshistorier, er ingen livshistorie ens. Jeg vil vove
at påstå, at der er et bestemt tidspunkt i tilværelsen, hvor en kendt person
skriver sin livshistorie (måske ved hjælp af en såkaldt ghost writer) eller lader
en forfatter skrive om personens liv. Det tidspunkt er, når berømthedens liv og
karriere har nået et foreløbigt højdepunkt. I det lys ser man lysere på karrieres
bump og nedture. Omvendt kan det være svært at forestille sig det kendte
menneske, som skriver sin biografi i en periode, hvor karrieren og den øvrige
livskvalitet befinder sig i en bølgedal.
I livshistorien om et berømt og talentfuldt menneske hører man ofte beretninger
fra mennesker, som allerede i på et tidligt tidspunkt kunne se det helt unikke hos
den senere berømte atlet eller musiker. Jo, jo, han/hun kunne noget… det
kunne jeg godt se. Det er der en forklaring på. For at nå langt inden for for
eksempel sportsdiscipliner og musik, er man nødt til at øve sig allerede fra den
tidlige barndom, hvor talentet er åbenlyst.
Der er en biografi, som vi mangler. Det er biografien om verdens mest berømte
mand, Jesus Kristus, Guds søn, Gud og menneske. Selv skrev Jesus ikke noget.
Han producerede heller ikke noget. Beretningerne om ham kan vi læse i
evangelierne, men de er ikke fyldestgørende som biografi. Der er adskillige
forskelle mellem de tre evangelier, og Johannesevangeliet fremstår som et ret
selvstændigt skrift i forhold de synoptiske evangelier. Vil vi vide noget om Jesus,
er vi henvist til evangelierne. At evangelierne så har affødt enorme mængder af
sekundærlitteratur og er blevet forkyndt milliarder af gange siden den tidligste
kristendom, gør os ikke klogere på personen Jesus. Hvor talenter inden for
sport og musik, som nævnt ovenfor, allerede i en tidlig alder må øve sig for at
holde det åbenlyse talent vedlige, kan man ikke tale om, at Jesus havde et
egentligt talent. Hvordan var Jesus som barn og ung? Den eneste kilde er
Lukasevangeliet, hvor en hændelse fra Jesu barndom beskrives med elleve vers
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Præsten skriver

i evangeliets andet kapitel.
Sådan gik det til: Da Jesus var blevet tolv år, drog han med Maria og Josef til
Jerusalem, som det var skik dengang. Da de skulle til at hjem til Nazaret, kunne
ingen finde Jesus. Han var blevet i Jerusalem, uden hans forældre var klar over
det. Tænk, en tolvårig dreng alene i en storby. Først ledte Josef og Maria efter
Jesus i rejsefølget, men der fandt de ham ikke, og de drog tilbage til Jerusalem
for at lede efter Jesus der. Efter tre dage (vær altid vågen, når evangelisterne
skriver „tre dage“!) fandt de Jesus i templet, hvor han sad blandt lærerne. Ikke
nok med at han lyttede til dem, han kunne også stille dem kvalificerede spørgsmål
til Moseloven. Alle tilstedeværende var forundrede over hans indsigt og over
de svar, som han gav på de skriftkloges spørgsmål. Forældrene var ikke mindre
forundrede. Hvor og hvornår havde han lært alt det? Maria skældte Jesus ud,
fordi han svar stukket af fra dem. Jesus svarede blot: Hvorfor ledte I efter
mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader? Maria og Josef forstod
ingenting. Den tolvårige Jesus fulgte med dem tilbage til Nazaret. Herefter var
Jesus lydig mod sine forældre, som der står.
Afsnittet slutter med ordene om, at Maria gemte alle ordene i sit hjerte. Og
videre, at Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker.
Den sidste sætning er alt, hvad evangelierne røber om Jesu tidlige ungdom.
Vi går således glip af de bagkloge og bedrevidende bekendte, der fortæller
med et glimt i øjet: Jo, han var noget særligt den dreng. Jeg så det med det
samme…
Et halvt kapitel senere er Jesus tredive år gammel. Efter hans dåb, fortælles, at
Jesus var omkring tredive år, da han begyndte sit virke. Guds søn var blevet
voksen.
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Julekoncert med Sorø Underholdningskor
Alle gode gange tre - nu håber vi det lykkes! Efter 2 gange at have udsat en
koncert med koret - dels i december 2020 og dels forår 2021 glæder vi os til
årets julekoncert.

i Gyrstinge Kirke onsdag d. 8. december kl. 19.30

Koret har tidligere gæstet Gyrstinge og har et bredt repertoire. Ved denne koncert
synger koret bl.a. populære sange af Shu-bi-dua, Leonard Cohen og Paul
McCartney, ligesom der også bliver et par julesange, vi synger fælles med koret.
Menighedsrådet er vært ved en forfriskning.

Med venlig hilsen Menighedsrådet

Julekoncert

Bibelen er den litterære klassiker over dem alle. Den er også det skriftlige grundlag
for den kristne tro.
 

Onsdag den 26. januar kl. 19.00 i præstegården i Gyrstinge.
 
Fremover mødes vi hver anden onsdag i årets løb. Når året er omme, har vi
læst hele Bibelen.
Det kræver ingen særlige forudsætninger. Hvis du mangler en bibel, har præsten
en, du kan låne.
Bliver det spændende? Ja, især hvis du kommer med.

Med venlig hilsen, sognepræsten

Bibelmaraton
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Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted pastorats nytiltrådte sanger Thilde Fjord Madsen
giver koncert og leder fællessang  i

Gyrstinge kirke søndag den 12.12. kl. 14.00
og i Bringstrup kirke søndag den 19.12. kl. 14.00.

Thilde er 27 år, uddannet sanger fra Syddansk Musikkonservatorium og har
gennem studietiden særligt interesseret sig for den nordiske sangskat,
højskolesangbogen og danske salmer. Hun er i sommers flyttet til Alsted sammen
med sin kæreste. I Esbjerg har hun været ansat i Esbjerg Kommunes Kreative
Orkester, hvor repertoiret har været for både børn, unge og voksne.

Den nye sanger er opvokset i Vestjylland og har et meget bredt musikalsk
fundament med jazz, pop, improvisationsmusik m.v., og hun spiller desuden
sammen med kæresten Frederik Mensink, der også er konservatorieuddannet.
Dette samspil bliver også en del af arrangementet i de to kirker.

- Jeg ser frem til ved siden af sangen til de kirkelige handlinger også at kunne
lave arrangementer, der kan styrke landsbyfællesskabet og sammenholdet på
tværs af sognene, udtaler Thilde Madsen. Jeg vil også gerne udvikle aktiviteterne

i sognene og få etableret et lokalt
samarbejde om nye tiltag, slutter hun.

Sognenes hidtidige kirkesanger Jørgen
Lehmann fortsætter ind til videre, men
på nedsat tid, og han deltager også
aktivt i de to arrangementer.

Efter forestillingerne er menig-
hedsrådene vært ved en kop kaffe.

Fællessang og koncert med ny kirkesanger
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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.: 22 43 64 62
Mandag: fridag

Kirkelig vejviser

December
05. Sigersted 10.30
12. Gyrstinge 9.00 (Conni Gosmer Schmidt)
19. Bringstrup 9.00 - Gyrstinge 10.30
24. Juleaften Gyrstinge 13.00 - Bringstrup 14.00 - Sigersted 15.00
25. Juledag Bringstrup 10.30
26. 2. juledag Gyrstinge 10.30

Januar
01. Gyrstinge Nytårskur 15.00
02. Bringstrup 9.00 - Sigersted 10.30
09. Gyrstinge 10.30
16. Gyrstinge 9.00 - Bringstrup 10.30
23. Gyrstinge 10.30
27. Sigersted Fyraftensgudstjeneste 17.00
30. Bringstrup 9.00 - Sigersted 10.30

Februar
06. Sigersted 9.00 (Mette Marbæk Johansen)

Alle gudstjenester er ved Peter Borring Sørensen, medmindre andet er angivet
OBS! Der tages forbehold for ændringer
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 Gyrstinge IF skriver
I Gyrstinge IF har vi nu fået gang i alle afdelingerne, efter en lang Coronapause.
Vi havde indkaldt til et brugermøde i august, hvor vi fik en masse gode input
samt en masse nye instruktører til vores hold og det er vi utrolig glade for.

Vi har også netop holdt et loppemarked, med rigtig god opbakning og med
mange glade loppere. Næste loppemarked bliver afholdt lørdag d. 30. april
2022, så sæt allerede kryds i kalenderen.

Diskofesten her d. 5. november var godt besøgt af 77 glade børn, som fik
hygget og danset, og en stor tak til alle de frivillige.

I badmintonafdelingen har vores to nye trænere Valde og Valdemar, fået en
masse glade børn og de har netop været på endnu et trænerkursus for at få
endnu mere inspiration. Vi skulle hilse fra dem og sige der stadig er plads til
flere, der har lyst til at svinge ketsjeren. Så mød endelig op onsdag kl. 16:30.

Vi måtte jo desværre aflyse vores Oktoberfest, da der kun var 17 tilmeldte.
Men vi vender tilbage næste år. Så sæt allerede kryds nu lørdag d. 1. oktober
2022.

Vi har også i sensommeren og efteråret afholdt nogle smagninger, blandt andet
en smagning, hvor vi havde besøg af vinproducenten Klinker Brick fra Californien
i USA. En smagning hvor der blev smagt lækre vine, hvor nogle af druerne kom
fra vinstokke der var mellem 90 til 125 år gamle.
Vores Romsmagning måtte vi desværre aflyse på grund af for få tilmeldte, men
vores Gin/cocktailsmagning og vores Julevinssmagning blev begge afholdt, og
her var der god inspiration til barskabet, samt til hvad man kan drikke til juleaften.

Til sidst vil vi også gerne byde vores to nye bestyrelsesmedlemmer Mie og
Pernille velkommen, vi glæder os til at få nye friske kræfter med i bestyrelsen.
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 GIF skriver - fortsat
Husk hvis I har ris eller ros, eller hvis I mener vi mangler nogle tilbud af andre
aktiviteter, så grib fat i en af bestyrelses medlemmer og lad os få en snak for at
se om vi ikke kan finde en løsning.

Vi ønsker jer alle sammen en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
På vegne af bestyrelsen i GIF

Jan Christoffersen

Træningstider og hold i GIF
(Mere information omkring holdene kan findes på www.gyrstingeif.dk )

Floorball:
Floorball mix hold 30 + er torsdage fra kl. 18-19.30

Badminton:
Børn begynder/øvet fra 3. kl er onsdage fra kl. 16:30-18:00
Ungdom/Senior begynder/øvet fra 14 år er onsdage kl. 19:00-21:00.
Baneudlejning er tirsdage fra kl. 19:00

Gymnastik:
Hobbitterne, Far, mor og barn, er søndage kl. 9:30-10:30
Spillopperne fra 3-5 år er tirsdage fra kl. 16:00 -17:00
Krudtuglerne fra 0. kl. til 4. kl. er tirsdage fra kl. 17:00 -18:00
Senior Motion 50+ er onsdage i festsalen fra kl. 10:00-11:00

Fodbold:
Børn U5 til U10 er mandage kl. 17:30 - 19:00
Oldboys mandage fra kl. 20:00

Det er ikke for sent at melde sig til på et af vores mange hold, og vi håber at se
en masse nye, som gamle ansigter i den kommende indendørssæson.
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Vi har modtaget en hjertestarter fra Nordea Fonden, som vi har monteret på
husgavlen ud mod skoven, så nu kan alle trygt gå en tur i vores dejlige bøge-
skov.
Vi har muntret os her i efteråret med kastanjer og spist bl.a. spisekastanjer af
naturens dejlige efterårs spisekammer. Vi har hygget os i regnen, og vi er glade
for at det bliver køligere, og krydser virkelig fingre og håber på sne, for det er
så sjovt at lege i alt det forskellige vejr naturen har at byde på.
Vi glæder os rigtig meget til at lære vores nye pædagogstuderende at kende.
Hun starter den 01.12.2021, og vi har glæde af hende 32 timer om ugen og vi
vil vise hende skoven og dens vidunderlige forandring de næste 6 måneder. Vi
glæder os også til at hun kommer med sin viden fra seminaret og vi glæder os til
at inkludere hende i al vores leg og læring og læreplan.
Lige nu er vi i fuld gang med vores jule hemmeligheder, som vi selvfølgelig ikke
skal afløser for vores forældre før jul.
Vi ønsker alle glædelig jul og godt nytår, og ønsker os sne!

Ringsted private skovbørnehave skriver
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 Læserne skriver
Der var engang ...
Der var engang - i slutningen af forrige årtusind - (f.eks. i 1965) at Gyrstinge/
Ørslevvester var nogenlunde selvbestemmende på flere områder: SOGNET
(den kirkelige inddeling med et menighedsråd), KOMMUNEN (den politiske
med en kommunalbestyrelse, som mærkeligt nok blev kaldt sogneråd) og
TELEFONVÆSENET(Gyrstinge Central, som dækkede samme område som
vores sogn og kommune, og som var indrettet i et parcelhushus i Gyrstinges
sydkant).

Vi har stadig menighedsrådet. GYRSTINGE KOMMUNE blev i 1966 lagt
sammen med Alsted/Fjenneslev og Bringstrup/Sigersted og kaldt
FJENNESLEV KOMMUNE. Men den var ikke stor nok, så vi og Bringstrup/
Sigersted „smeltede sammen“ med en del andre til nuværende RINGSTED
KOMMUNE.

Telefonvæsenet har jo også gennemgået store forandringer, og telefonerne ligeså.
Mobiltelefoner var ikke hver mands eje som nu, og de forretningsfolk eller
selvstændige, der havde dem, måtte bære rundt på apparater på størrelse med
en halv skotøjsæske. Apparaterne hjemme i privaten kunne i nogle områder
også være ret store, og de var beregnet til at stå på et bord eller en reol eller
hænge på væggen. I flere tilfælde var de forsynet med et håndsving, som skulle
drejes, så der fremkom en ringetone så smuk som en nystemt cykelklokke, og
når det var gjort, var man i forbindelse med den central, man hørte til. Efter
samtalen skulle man lægge på og „ringe a’“. Skulle man på den tid telefonere fra
f.eks. Sorø til et nummer i Gyrstinge, ringede man op som beskrevet, og en
stemme sagde: „Sorø“. Så sagde man: „Gyrstinge“. Lidt efter kom så Gyrstinge-
centralen i røret med sit: „Gyrstinge“, og derefter sagde man så det nummer,
man ville have forbindelse til. --

Kompliceret. - Ja, men det vænnede man sig til, og når man nu var kommet i
forbindelse med den lille landcentral, kunne man være heldig at få lidt hjælp,
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hvis man ikke kunne huske nummeret og sagde så: „Ja, jeg kan ikke lige huske
nummeret; men jeg skulle have fat i Brugsen.“ Og var det den sædvanlige
centralbestyrer, så fik man sit ønske opfyldt uden videre.

Anekdote:
En mand, der dengang boede i Gyrstinge, havde - under et ærinde i Køge - fået
behov for en oplysning fra sin kone derhjemme. Fra en telefonbox ringede han
hjem; men opkaldet blev ikke besvaret. Han prøvede igen lidt senere - samme
resultat. Da han prøvede tredje gang, brød Gyrstinge-centralens bestyrer ind
og sagde: „Ja, nu gør jeg jo noget, jeg ikke må; men jeg gætter på, at du har
hårdt brug for at tale med din kone, - men hun er ikke hjemme. Hun er lige gået
forbi her ude på vejen. Jeg kunne ikke undgå at se hende gå ind henne hos
Jørgensens. Skal jeg stille dig ind til dem?“ „Ja, det ville da være dejligt. Tusind
tak!“ lød svaret, og således blev problemet løst med god, gammeldags
hjælpsomhed.

Max Brøndtoft

 Læserne skriver - fortsat
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Ørslevvester skole - del 2
Da Thomas Dahl (den første skolelærer i Ørslevvester) begyndte at undervise
de mindre børn i Ørslevvester sidst i 1700-tallet, var han omkring 60 år gammel.
Lærerlønnen var ikke ret stor, og det landsbyens beboere havde lovet ham i
naturalier, blev ikke altid leveret til aftalt tid, så han mange gange måtte spise
tørt brød og drikke vand dertil. Mange af beboerne havde det vel også svært.

I 1919, var lærerlønnen heller ikke ret stor, i Ørslevvester, men heller ikke i
Gyrstinge, ser vi i en gammel håndskrevet ansøgning til skolekommissionen i
Gyrstinge, hvor begge skolelærere, Hans Lambert i Ørslevvester og lærer
Severin Otto, ansøger om lønforhøjelse. (se s.26) Lad os håbe de fik
lønforhøjelse, da de begge to fortsatte i deres embeder 30 år mere.

Begge skolelærere og deres hustruer ligger begravet på Gyrstinge kirkegård.
Severin Otto f. 1.1.1884, d. 1963. Agnes Otto f. 1.5.1885, d. 1966. Gravstedet
er for længst sløjfet. Det var ellers bevaringsværdigt, da Severin Otto havde
været skolelærer og kirkesanger her i Gyrstinge fra 1912 til 1949.
Lærer Otto skrev en af sangene til mine forældres sølvbryllup i 1944 på melodien
„Når man ser det hele sådan lidt fra oven“. Jeg har sangen endnu.

Børge Johansen

 Læserne skriver

Ørslevvester skole, 1939
med lærer Hans Lambert og
hans nye kone Camille.
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 Læserne skriver - fortsat

„
Til Skolekommissionen for Gyrstinge kommune

Under hensyn til de stadig stigende Priser paa Livsfornødenheder, og idet
vi henviser til, at Begyndelseslønningerne for Lærerembederne i herværende
Kommune er gennemgaaende lavere end i Nabokommunerne – tillader vi
undertegnede Lærere os her ved at andrage den ærede Skolekommission
om at foreslaa Sogneraadet at forhøje nævnte Begyndelseslønninger.

Vi finder saa meget mere Grund til at rette et saadant Andragende, som
Gyrstinge og Ørslevvester Lærerembeder tidligere har været forholdsvis
bedre aflagte. Ved Oprettelsen af Gyrstinge Forskolelærerindeembede
fratogs der nemlig – med Hjemmel i Skoleloven af 1899 – begge Embeder
et Beløb til Lønning af Forskolelærerinden.

Uden at man mener, at det i nogen Maade forpligter de herværende
Skolemyndigheder, tillader man sig dog at gøre opmærksom paa, at de
fleste af Nabokommunerne (saaledes Bringstrup-Sigersted, Alsted-
Fjenneslev, Vetterslev-Hømb og Haraldsted-Allindemagle) har under
forskellige Former – forhøjet deres Lærerembeders Indtægter betydeligt.

Ørslevvester og Gyrstinge Skoler den 3.1.1919

Ærbødigst Severin Otto   Hans Lambert
“
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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 Mette Ploug Nielsen
Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7260, kildeskolen@ringsted.dk
Kildeskolens bestyrelse
formand Peter Flensted
Kildeskolens SFO og børnehave,
pæd. leder, Anne Gitte Petersen
Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7261, angj@ringsted.dk

Ringsted Kommunale Dagpleje
ringsteddagpleje.dagtilbud.ringsted.dk
leder Lone Dissing, 5762 8121

Ringsted Private Skovbørnehave
leder Kristine Heine Kristensen
Store Bøgeskovvej 30 B, Ringsted
3810 5040, khk@ringstedskovborn.dk

Landsbyhuset, landsbyhuset-gyrstinge.dk
formand Martin Niemann,
Bakkegårdsvej 1, Fjenneslev
2491 4839, martin@9emann.dk

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

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

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

Idrætsforeningen
www.gyrstingeif.dk
formand Lars Overholdt,
Høtoften 12, Ringsted
6063 4191, lars@gyrstingeif.dk

Byg og Bo
formand Søren Langkjær-Larsen,
Gårdstofte 54, Ringsted
2082 3003, sl@langkjaerlarsen.dk

Vandværket
formand Ole Olsen,
Nordbjergvej 32, Ringsted
2047 4429, gyrstinge.vand@gmail.com

Gyrstinge-Ørslevvester Lokalhistoriske
Forening. formand Steen Mortensen
arkiv@gyrstinge.dk

Velkommen!
Er du ny beboer i Gyrstinge eller Ørslevvester? I så fald vil vi i redaktionen byde dig rigtig
hjertelig velkommen til vores sogn. Sognet dækker over ca. 320 husstande omgivet af
smuk natur, sø og skov. Derudover råder vi over et Landsbyhus, en skole med tilhørende
SFO og børnehaveafsnit, en skovbørnehave, dagpleje og desuden en række aktive råd
og foreninger, der alle i et eller andet omfang er med til at tilbyde sociale aktiviteter for
store og små i løbet af året. På denne side finder du navne og adresser på de mange
formænd og –kvinder, som du altid kan kontakte for at høre nærmere om netop deres
forening. Ellers er det muligt at følge med enten i nærværende blad, på vores hjemmeside
www.gyrstinge.dk eller Facebook - eller måske du bare kan spørge naboen. Under alle
omstændigheder – velkommen til!                                                  Bøgebladets redaktion
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Kalender
November
27.-28. Søstrenes Julestue, Ruhedal, Gyrstinge, kl. 10-17
27. Vinsmagning, Landsbyhuset, arr. GIF, kl. 18.00
28. Jule- og familiegudstjeneste, efterfølgende tændes juletræ, kl. 15.00
29. Mobibben kommer til Gyrstinge
30. Tirs.klub.: Kortspil og andre spil

December
Bøgebladet udkommer

02. Lappeskrædderne, præstegården, kl. 14.00, hver anden torsdag
04.-05. Søstrenes Julestue, Ruhedal, Gyrstinge, kl. 10-17
05. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag

Kaffebord, Landsbyhuset, kl. 14.00
06. „Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 15.00, hver mandag
07. Tirs.klub.: Julefest
08. Julekoncert, Gyrstinge kirke, kl. 19.30
11.-12. Søstrenes Julestue, Ruhedal, Gyrstinge, kl. 10-17
18.-19. Søstrenes Julestue, Ruhedal, Gyrstinge, kl. 10-17
27. Mobibben kommer til Gyrstinge

Januar
04. Tirs.klub.: Kortspil og andre spil
11. Tirs.klub.: Nytårskur

Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19.00
12. Nytårsfest, Spiseklub for enlige, præstegården, kl. 18.00
18. Tirs.klub.: Kortspil og andre spil
25. Tirs.klub.: Status og banko

Menighedsrådsmøde, præstegården, kl. 19.30
28. Skosk whisky aften, Landsbyhuset, kl. 19.30

Februar
Bøgebladet udkommer

01. Tirs.klub.: Kortspil og andre spil
06. Kaffebord, Landsbyhuset, kl. 14.00

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.


