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Lokalrådet skriver
Familieaftener
I et forsøg på at skabe et godt socialt miljø i vores område, har Lokalrådet
besluttet at forsøge at samle beboerne til nogle hyggelige familieaftener i
Præstegården i løbet af efteråret og vinteren. Arrangementerne bliver med
spisning og en eller anden form for underholdning i en let og hyggelig
stemning. Vi håber på, at dette vil give anledning til, at man lærer hinanden
bedre at kende, gamle såvel som nye beboere.

Desuden er det målet, at flere bliver opmærksomme på Lokalrådets
eksistens, så man evt. kan bruge os i bestræbelserne på at gøre vores lille
del af Ringsted kommune til et attraktivt og hyggeligt sted at være. Det
kan måske oven i købet inspirere flere til at gå ind i Lokalrådet, så vi
måske kan få helt nye ideer.

Det første arrangement løber af stabelen den 14. september, hvor temaet
sandsynligvis bliver noget med rim og remser. Da det endnu ikke ligger
helt fast, må vi bede jer holde øje med opslag i butikken og på hjemmesiden
(www.gyrstinge.dk). Vi håber på at se rigtig mange glade børn og voksne
til en hyggelig aften.

Vera Mortensen
Lokalrådet
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 Stemningsbilleder ...
fra Tour de Gyrstinge 2006

Børneløbet

Voksenløb

fra Skt. Hans i Gyrstinge, 2007

Båltale ved Tulle Olsen

læs evt. mere på www.gyrstinge.dk
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HUSK !!!
TOUR de GYRSTINGE

Lørdag den 1. september 2007

Cykelløbet hvor alle kan være med
-Starten går på Bondebjergvej (ved vandværket)

     Tour de Gyrstinge vil i år blive delt op i 3 løb:
1. De kommende stjerner 15 min. (Cykler med støttehjul og

begyndere på 2 hjul)
2. De lidt større stjerner 30 min. (Børn på afspærret rute)
3. Voksenløb 60 min. (Trekanten rundt som sidste år)

Program for dagen:
13:30 – 14:00 Uddeling af startnumre
14:00 – 14:15 Cykelløb - De kommende stjerner
14:20 – 14:45 Cykelløb - De større stjerner
15:00 – 16:00 Cykelløb - Voksenløb
16:15 – 16:30 Præmie uddeling (cykelløb og lotteri)
17:00 – 19:00 100 års JUBILÆUMS middag

Sponsoreret af Gyrstinge Vandværk
     19:00 – 22:00 Hygge for hele familien

    Derudover sælges lodder til Amerikansk lotteri.
    Det vil hele dagen være muligt at købe drikkevarer m.m.

- fortsættes
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 Kildehallen skriver - fortsat
I anledning af Gyrstinge Vandværks 100 års jubilæum har vi flyttet
arrangementet over på Bondebjergvej ved siden af vandværket. Her vil
Gyrstinge Vandværk være vært for en middag efter cykelløbet.

Deltagelse / Tilmelding:
Det er meningen, at hver cykelrytter selv skaffer én eller helst flere
sponsorer, som giver et økonomisk bidrag pr. kørt kilometer. En sponsor
kan både være en virksomhed eller en privat bidragsyder.

Tilmelding sker ved at aflevere udfyldt sponsoraftale til én af arrangørerne,
senest d. 17. august 2007. Bemærk der er forskellige sponsoraftaler!

Efter løbet vil Kildehallen udsende girokort til alle sponsorer for indbetaling
af beløb i henhold til sponsor aftale. Hver påbegyndte omgang tæller for 2
km.

Ønsker du at deltage som cykelrytter eller som sponsor, kontakt venligst
en af nedenstående personer.

Vi håber, at rigtig mange vil støtte op om Landsbyhuset i Gyrstinge, og vi
ser frem til en sjov og aktiv dag i Gyrstinge.

Venlig hilsen
Kildehallen

Løbs arrangører:

Peter Nielsen, Høtoften 6, 4100 Ringsted
Tlf: 3617 7077 email: pravn@get2net.dk

Martin Niemann, Bakkegårdsvej 1, 4173 Fjenneslev
Tlf: 5780 8058 email: cykel@dinelmand.dk
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 Tirsdagsklubben skriver
Tirsdagsklubbens udflugt til Birkegårdens Haver var en flot og solrig
oplevelse. Ligeledes var vores kaffe- og kagesalg Sct. Hans aften i
Præstegårdshaven velbesøgt, og gav et godt supplement til klubbens
økonomi. Tak for hjælpen!

Den 11. september kl. 14 til ca. 19 inviteres til sensommerfest på Gyrstinge
Skovkro. Der bydes på kaffe, underholdning og lækker 2-retters aftenmenu.

Den 2. oktober kl. 14-17 starter klubbens egentlige sæson i Gyrstinge
Præstegård. Pensionister og efterlønnere (og i øvrigt andre interesserede)
fra Gyrstinge, Bringstrup og Sigersted er velkomne til nogle hyggelige og
lærerige timer. Kaffen købes billigt, mens kop og kage medbringes. Alle
arrangementer annonceres i Lokalbladet og Bøgebladet. Buskørsel kan
bestilles.
Yderligere oplysninger gives meget gerne på tlf. 5784 4840 og tlf. 5784
5567.

Mange hilsner og på gensyn
Hilde Andersen

(Se i øvrigt kalender bag på Bøgebladet.)
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Lokalrådet skriver
Sankt Hans festen i Gyrstinge
Igen i år blev Sankt Hans-festen i Præstegårdshaven i Gyrstinge lidt af et
tilløbsstykke. Vi havde i år valgt at få al maden leveret udefra, så vi kun
skulle sørge for salaten og børnemenuerne. Det gjorde det hele lidt lettere,
og det er vores opfattelse, at det faldt ud til alles tilfredshed. Selv om
vejrguderne ikke var helt så meget med os i år, kunne vi alligevel konstatere
et fint fremmøde med 180 spisende gæster, og mange flere senere på
aftenen. Vi havde i år den glæde at kunne byde velkommen til 2.
viceborgmester Tulle Olsen som båltaler, og selv om det var svært for
mange, at høre talen, som handlede om fællesskab, håber vi, at det trods
alt var en succes.
En sikker succes var den lille oppustelige fodboldbane, som venligst var
udlånt fra DGI. Det var meningen, at de store drenge fra idrætsforeningen
skulle stå for at arrangere en fodboldkamp, men det blev på det nærmeste
opgivet, fordi børnene hellere selv ville lege og spille fodbold. De kom
således selv til at stå for underholdningen, og det var de vist alle glade for.
Bålet blev tændt kl. 21 og efter båltalen sang alle med på Midsommervisen.
Aftenen blev afsluttet med en lille koncert i kirken, hvor den nye organist
gav prøver på orglets formåen. Det gav mulighed for at høre musik, som
ingen anede, at orglet var i stand til at spille.
Til slut vil jeg gerne takke alle dem, der var med til at føre traditionen
videre, og jeg håber, vi ses til næste år til en endnu mere vellykket fest.

Vera Mortensen
Lokalrådet



9Bøgebladet august 2007

 Lokalrådet skriver - fortsat
Butikken i Gyrstinge
Det er nu godt en måned, siden butikken i Gyrstinge åbnede efter at have
været lukket i næsten et år. Vi er mange, der er glade for denne nye
indkøbsmulighed i nærområdet, men hvordan synes den nye købmand,
det er gået? Det fik jeg en lille snak med ham om forleden.
Jeg spurgte Tayfun, hvordan den første måned var gået, og han sagde, at
den var gået godt, selv om det er tydeligt, at mange er på ferie. Det har
selvfølgelig givet en mindre omsætning, end man kunne ønske, men til
gengæld har det givet ham og hans svoger Zeki mulighed for at komme
ind i driften af en sådan forretning på en stille og rolig måde og der har
været tid til at lære både rutiner og kunder at kende.
Tayfun gav udtryk for, at modtagelsen har været fantastisk, og at alle har
været søde og rare og meget positive. Specielt har mange bemærket, hvor
rent og pænt, der er blevet, og hvor overskueligt og ryddeligt forretningen
fremtræder. Da han ikke selv kender området, er det svært for ham at sige
noget om, hvor langt fra kunderne kommer, men han mente dog, at oplandet
er temmelig stort.
Fra starten var det meningen, at forretningen skulle åbne kl. 7 hver dag,
men det viste sig hurtigt, at det var for tidligt, da der ikke kom kunder før
omkring kl. 9. Derfor blev åbningstiden ændret til kl. 9, men Tayfun regner
med, at han fra næste uge, når skolen starter, vil ændre den til kl. 8.
Han har ikke selv overvejet at flytte hertil, men den lille lejlighed ovenpå
giver mulighed for at overnatte, hvis f.eks. vejret vanskeliggør transport
til og fra Gyrstinge.
Indtil videre har han arbejdet meget hårdt, og han begynder nu at kunne
mærke det. Ikke så meget fysisk som psykisk, idet der er mange ting, der
skal tages stilling til og en masse formaliteter, som skal være i orden. De
to købmænd har nu ansat Susanne, og senere i denne måned kommer endnu
en medarbejder, når Tayfuns kammerat kommer hjem fra ferie. Det vil
give ham mulighed for en fridag i ny og næ.
Selv om åbningstiden er kortere i weekenden, er omsætningen nogenlunde
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 Lokalrådet skriver - fortsat
den samme, og selv ikke de store supermarkeders søndagsåbent har givet
lavere omsætning, hvilket kunne tyde på, at folk generelt ikke svigter vores
lille supermarked til fordel for de stores slagtilbud.
Alt i alt ser det ud til, at der er kommet ganske godt gang i butikken, og jeg
håber, det fortsætter. Derfor vil jeg endnu en gang opfordre til at man
bruger den så meget, som det er muligt. Husk på, at det ikke nødvendigvis
er en besparelse at køre langt efter de gode tilbud.

Vera Mortensen
Lokalrådet

Vi har lukket en BRUGS.
Vi har fået en SPAR,
så nu skal den brug´s.
Den skal vi bevare!

„Lommefilosoffen“

Tayfun (th.) og svoger Zeki i den nye, flotte Spar butik.
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Din

Kirke

(foto: Lisbeth Lundbech)

Udsnit af billedhugger Grethe Bagges relief til udsmykning af alterparti.
Se nærmere omtale andetsteds i bladet.
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GUDSTJENESTELISTE
Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge

September
02. sep. – 13.s.e.trin.: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30
09. sep. – 14.s.e.trin.: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
16. sep. – 15.s.e.trin.: Bringstrup 9 (Nina Raunkjær)
23. sep. – 16.s.e.trin.: Haraldsted 9 - Gyrstinge 10.30 (høst)
30. sep. – 17.s.e.trin.: Sigersted 10.30 (høst)

Oktober
07. okt. – 18.s.e.trin.: Bringstrup 10.30 (høst)

(v. Lisbeth Lundbech og Jesper Biela
Christensen. Mini-konfirmander
medvirker)

14. okt. – 19.s.e.trin.: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
21. okt. – 20.s.e.trin.: Gyrstinge 9 (Jesper Biela

Christensen)
28. okt. – 21.s.e.trin.: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30

November
04. nov. –  Alle helgens dag: Sigersted 10.30
11. nov. – 23. s.e.trin.: Bringstrup 9 (v. Jens Bøggild)
18. nov. – 24.s.e.trin.: Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30
25. nov. – sidste s. i kirkeåret: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30

December
02. dec. – 1.s.i advent: Sigersted 10.30 – Gyrstinge 15.00

Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er
angivet.

Kirkebil rekvireres ved at ringe til sognepræst Lisbeth Lundbech.
Der tages forbehold for ændringer



13Bøgebladet august 2007

Efterårsudflugt
Gyrstinge Menighedsråd inviterer alle interesserede på efterårsudflugt til
Fyn den 16. september 2007.

Vi starter kl. 10.30 fra Gyrstinge Kirke og kører over Storebæltsbroen til
Kerteminde. Vi får først en lille rundvisning i Kerteminde Kirke, inden vi
spiser en medbragt sandwich i den lokale sognegård. Derefter kører vi til
Johs. Larsen Museet.

Johs. Larsen Museet består af huset, hvor Johs. Larsen med familie levede
og malede. Det fremstår i dag stadig, som da kunstneren boede der. Desuden
er der i den tilhørende have bygget en moderne udstillingshal, hvor der er
skiftende udstillinger.
Dette års udstilling hedder: „Du danske sommer“.

Der vil blive serveret kaffe og lagkage, medens vi er på museet.

Hvis tiden tillader det, er der mulighed for at køre en lille tur op langs
kysten mod Hindsgavl, inden vi igen kører tilbage til Sjælland, hvor der
omkring kl. 18.00 er spisning på Skipperkroen i Mullerup.

Pris pr. deltager er kr. 125,00 – drikkevarer er for egen regning.

Tilmelding senest den 1.9. 2007 til Kurt Jensen på tlf. 5780 9325.
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Om præstens træffetider
Jeg  har et stort hjertesuk vedrørende mine træffetider , hvor jeg har et problem,
som jeg må have hjælp til at løse. Derfor denne lille skrivelse.
Mine træffetider fremgår andetsteds i Bøgebladet. Her træffes jeg bedst, men
kan naturligvis også træffes udenfor disse. Dette er som regel ikke særlig
vanskeligt.
I de sidste par år har jeg imidlertid ofte været ude for at blive ringet op om
aftenen, på søn- og helligdage  - også efter jeg er gået i seng -  om attestspørgsmål,
navneændringssager, datospørgsmål  o.s.v. – d.v.s. om anliggender, der på ingen
måde kan betegnes som presserende . Dette er ikke rimeligt, men derimod  misbrug
af præstens rådighedsforpligtelse.
Jeg vil derfor indtrængende henstille  til , at du  ringer op indenfor almindelig
arbejdstid om helt almindelige andragender;  men når så dette er sagt, så skal der
imidlertid heller ikke herske tvivl om, at du både kan og skal ringe mig op – også
udenfor almindelige borgerlige arbejdstider, - hvis der er dødsfald,
selvmordstanker o.s.v.
Dette må du aldrig være i tvivl om.

På forhånd tak.
Lisbeth Lundbech

*****
Nye børnebøger i Gyrstinge Kirke
Der er købt nye børnebøger til Gyrstinge kirke til glæde for børnene under
gudstjenesten.
Der er nu følebøger til de allermindste, læse-let bøger til de mindre og lidt sværere
bøger til større børn.

God fornøjelse!
Lisbeth Lundbech

*****
Morgensang for begyndere
Også i år tilbyder jeg morgensang for begyndere i Bringstrup og Gyrstinge kirke.
Ved morgensangen synger vi et par kendte salmer, beder fadervor og fremsiger
trosbekendelsen. Der vil også være en mindre indføring i et centralt emne.

Morgensangen er åben og offentlig for alle . Du er hjertelig velkommen uanset
alder.
Konfirmanderne vil deltage i morgensangen som en optakt til deres  undervisning
lidt senere. Morgensangen varer ca. 20 minutter.
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Måske du husker morgensang fra din barndom som en god og livgivende optakt
til en ny dag.
Der vil være morgensang

I Bringstrup Kirke I Gyrstinge Kirke
Tirsdag d. 4. september  kl. 8.10 Torsdag d. 6. september  kl. 8.15
Tirsdag d. 11. september kl. 8.10 Torsdag d. 27. september kl. 8.15
Tirsdag d. 18. september  kl. 8.10 Torsdag d. 4. oktober  kl. 8.15
Tirsdag d. 25. september  kl. 8.10 Torsdag d. 25. oktober kl. 8.15

Lisbeth Lundbech
*****

Høstgudstjenester
Høstgudstjenestene er i år fastlagt således:

Søndag d. 23. september kl. 10.30 i Gyrstinge
Søndag d. 30. september kl. 10.30 i Sigersted
Søndag d. 7. oktober kl. 10.30 i Bringstrup

(mini-konfirmander medvirker ved gudstjenesten i Bringstrup)
(gudstjenesten i Bringstrup er ved Lisbeth  Lundbech og Jesper Biela Christensen)

Disse tre søndage vil der kun være én gudstjeneste i pastoratet.
Ved gudstjenesterne i Bringstrup og Sigersted kirker  vil der være en let
servering i våbenhuset bagefter.
I Gyrstinge kirke vil der være kaffe/the.

Lisbeth Lundbech
*****

Indskrevne konfirmander
Ved konfirmandindskrivningen i foråret blev der indskrevet 6 konfirmander til
undervisning i Bringstrup og 7 konfirmander til undervisning i Gyrstinge til den
kommende sæson efterår 2007/forår 2008. Det er mange år siden, vi har været så
få konfirmander.
Der vil imidlertid være konfirmation i alle tre kirker, men dog kun med  en
gudstjeneste i hver kirke på selve dagen.
Også i år skal vi på ekskursion. Den 20.september går turen til København, hvor
vi skal se Dronningens Gobeliner på Christiansborg Slot og  særudstillingen
„Hvide Krist“ på Thorvaldsens Museum. Desuden skal vi på rundvisning på
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Assistenskirkegården.
Den 27. november vil der i lighed med tidligere år være konfirmandtræf i Roskilde.
Også her er vi meldt til.

Lisbeth Lundbech
*****

Nytestamentlig maraton
Opmærksomheden henledes på, at vi denne vinter i fællesskab læser Det nye
Testamente fra A til Å. Der må påregnes et vist hjemmearbejde, men jeg tror, det
er overkommeligt.
Hver gang vil der være en fælleslæsning, som sættes ind i en gudstjenestelig
ramme.

Vi mødes d. 25/9 – 9/10 – 30/10 – 20/11 – 08/01 – 22/01 – 05/02 – 19/02
hver gang kl. 19 – 21.30.
De første 4 gange mødes vi i Gyrstinge Præstegård og de sidste 4 gange i Huset,
Bringstrupvej 45.

Tilmelding senest d. 7. september til sognepræst Lisbeth Lundbech, Egerupvej
11, 4100 Ringsted på tlf. 5761 3010 eller på mail: llu@km.dk

Jeg kan også allerede nu røbe, at jeg i samarbejde med Benløse sogn planlægger
en ekskursion til Israel i efteråret 2008/foråret 2009 . Her kan man – hvis man
melder sig til – se nogle af de steder og lokaliteter, som  der er skrevet så meget
om i Bibelen og som har spillet en stor  rolle for vores kultur og selvforståelse.
En ekskursion til Israel kan ikke sammenlignes med andre ekskursioner. Den er
helt  sin egen .
Sognepræst Søren Vester Legarth og undertegnende tager allerede nu til  januar
2008 på et indledende, forberedende besøg i Israel, hvor vi vil forberede vores
ekskursion til Israel i detaljer - hvis den politiske situation ellers tillader det,
hvilket vi dog regner med og håber på. Vi kan jo  ikke besøge noget sted i verden
i dag, hvor der ikke er risiko for terror.

Lisbeth Lundbech
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Lidt historie om Gyrstinge Kirke og Sogn
2. kapitel
De rå sten
Selve kirkebygningen står i dag smukt uden puds og kalk, så man tydeligt kan
se, hvordan store og mindre sten er lagt imellem hinanden uden væsentlig
tilhugning, sådan som det er karakteristisk på Sjælland med de første kirker,
hvorimod jyderne tilhuggede kvadrene, så de passede til hinanden. Den ældste
bygning bestod af skib og kor med tilhørende apsis. Skib og kor er bevaret,
mens apsis senere er revet ned og har givet plads for en væsentlig udvidelse af
koret - eller rettere til en udvidelse af sakristiet, eftersom apsis i sin tid blev skilt
fra koret med en mur, for at rummet kunne bruges til sakristi, og det blev snart
for lille, så man så sig nødsaget til at udvide mod øst, hvorved sakristiet altså er
placeret „bag alteret“.
Bygningen stammer fra romansk tid, hvilket vil sige formodentlig en gang i
løbet af 1100-tallet, altså fra begyndelsen af den store kirkebyggeperiode her i
landet. Nogle af stenene er kløvede, man der findes en enkelt kvader, som er
værd at lægge mærke til. Den finder vi på korets sydøstre hjørne, hvori der er
udhugget et lille cirkelrundt kors med opsplittede og flettede arme. Skulle det
muligvis gå helt tilbage til kirken blev bygget, at én eller anden har muret denne
sten specielt i?
Endnu ser vi udefra tydeligt de oprindelige vinduer, som sad så højt oppe, at da
man ville følge tidens strømninger og bygge hvælvinger i kirken, kunne man
ikke længere drage nytte a de små lysåbninger, som nødvendigvis måtte tildækkes
indefra. Der har været tre vinduer i hver langside, og nogle af dem er delvis gået
med til opbygningen af de store nyere vinduer. Det har været omkring 1400, at
man indsatte hvælvinger, to i skibet og én i koret.

Ombygninger
Næste store forandring er så kommet, da man skilte apsis fra til sakristi med en
spærremur af munkesten, og den gamle døråbning i nordsiden af muren er endnu
bevaret. Derpå fulgte tilbygning af våbenhuset på nordsiden og senere igen, vel
omkring år 1500, blev der bygget et     tårn, der står som en vestforlængelse af
kirken.
Så skal vi helt frem til 1848, før vi igen kan konstatere en væsentlig forandring
i kirkebygningen. For det år nedrev man den gamle romanske apsis og opførte i
stedet en sakristibygning af små røde teglsten. Ak ja!
Kirken har i dag ikke egentlige kalkmalerier, men der er ved en istandsættelse af
kirken i slutningen af forrige århundrede fundet spor af nogle malerier, som
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dog var i så dårlig stand, at man ikke fandt dem egnede til at bevares. Det, man
kunne se af dem, tydede på, at de var fra sidste halvdel af 1200-tallet, så det må
nok siges at være en skam, at de ikke kunne sættes i stand til almindelige beskuelse,
for indberetningen fra dengang lader formode, at der var tale om meget spændende
billeder med bl.a. to friser med figurer foruden de mere „løse“ personer.
De ribbedekorationer, der i dag er at se, går for skibets og vel også tårnets
vedkommende tilbage til kort før reformationen, mens de i koret er nymalede i
1898.

Djævleportrættet
Endnu i det 18. Århundrede har man kendt mere til kalkmalerierne, eftersom der
er et notat om, at der var et djævleportræt med en selvkarakteristik: „Rør mig
ikke, al verdens ondt kommer fra mig“. Den, man har et billede af, har man også
magten over. Det kendes fra enhver form for magi, og det er også den tanke, der
kan ligge bag, når mennesker fra visse primitive kulturer ikke vil fotograferes.
At kende navnet på eller have et billede af en person, er (næsten) lige så godt
som at have personen i sin magt.
Alterbordet har engang været prydet med et panel fra ca. 1525, hvor der var et
billede af Marias bebudelse. Det er (lige som så meget andet) havnet på
Nationalmuseet, hvor man i sandhedens navn ikke kun opbevarer det, der er
ældet med ynde, men også effekter, som tydeligt viser tidens angreb. Den
nuværende altertavle er kun fra 1861, et romantisk maleri, forestillende Kristus
i Getsemane Have. Forud for denne altertavle har der været en fra 1593 med
søjler og skriftsteder, som man brugte det i ortodoxiens tid, men også den afløste
en forgænger, som har været af middelalderlig oprindelse, og hvoraf man endnu
har bevaret Maria med barnet, selvom det er udenfor kirkens egne rammer. Figuren
stammer fra tiden omkring 1300.

*****

Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde torsdag den 30. august 2007 kl. 19.00
i Gyrstinge Præstegård.
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Udsmykning af Gyrstinge Kirke
For nogen tid siden modtog sognepræsten og menighedsrådsformanden for
Gyrstinge kirke et brev. Det startede således:
„For 55 år siden blev der  udskrevet en konkurrence om udsmykningen af
Gyrstinge kirke. Professor Utzon-Frank opfordrede mig til at deltage i
udsmykningen af altervæggen; og jeg aflagde derfor den fine, lille
middelalderkirke et indledende besøg, hvor jeg målte altervæggen op; hvorefter
jeg lavede en model i størrelse 1:10 af altervæggen og tilgrænsende hvælvinger
og påbegyndte arbejdet med selve udsmykningen i reliefform“.
Således indledte Grethe Bagge, maler, billedhugger, grafiker og leder af
Frederiksberg malerskole sit brev til os, hvorefter hun detaljeret går over til at
beskrive sin altervægsudsmykning.  Hun fortsætter:“ Midterrelieffet over alteret
kom med på Charlottenborgs forårsudstilling i 1954, hvor relieffet fik tildelt
akademiets guldmedalje og det medfølgende seks måneders studie- og rejselegat
til Grækenland som præmie.“

Stor var vores overraskelse da vi hørte om dette projekt, som i øvrigt aldrig blev
til noget p.g.a. pengemangel. Vi havde aldrig hørt om det og i den gamle protokol
fra 1950 var dette store og fornemme projekt kun omtalt med en enkelt lille
notits.

I begyndelsen af juli besøgte menighedsrådet Grethe Bagge i København og så
skulpturerne, som havde ligget i hendes atelier siden da.
Menighedsrådet er meget optaget af dette projekt og vil behandle dette på
førstkommende menighedsrådsmøde. Det var en stor oplevelse at se disse relieffer,
som nu henligger i en gipsudførelse, i fuld størrelse! En mærkværdig følelse er
det også uventet at blive indfanget af historien.

 Lisbeth Lundbech

P.S. Er der nogen, som nogensinde har hørt om dette spændende projekt, vil
Bodil Krag-Andersen gerne høre nærmere.

(Se foto side 20.)
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Kirkedelen er redigeret af Gyrstinge Menighedsråd.
Evt. idéer eller spørgsmål kan rettes til Grethe
Madsen, 5784 5025 eller på grm37@hotmail.com.

Sognepræst Lisbeth Lundbech  - tlf. 57 61 30 10
Bringstrup Præstegård
Egerupvej 11, 4100 Ringsted
E-mail: llu@km.dk – eller – gyrstingesogn@km.dk
Træffes bedst: tirsdag og torsdag kl. 18.00 – 19.00

   onsdag og fredag kl. 11.30 – 12.30
    lørdag: efter aftale - mandag: fridag

Graver : Stig Sørensen – tlf. 22 43 64 62
    Mandag: fridag

(Foto: Lisbeth Lundbech)
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Idrætsforeningen skriver
Træningstider for vintersæsonen 2007/2008
Vi har planlagt følgende hold til den kommende vintersæson 07/08:

Spillopperne
Børn i alderen 3-4 år hver onsdag kl. 15.30-16.30
Instruktører: Sascha, Charlotte og Inge

Krudtuglerne
Børn i alderen 5-6 år hver torsdag kl. 15.00-16.00
Instruktører: Lene og Janne

Springhold 1
Elever fra 1. -3. klasse hver torsdag kl. 16.00-17.00
Instruktører: Kim og Linda

Boldspil og let. spring
Elever fra 3. -7. klasse hver onsdag kl. 17.00-18.00
Instruktører: Lone og Laila

Rytmehold
Piger fra 3. -7. klasse (træningsdag bliver meldt ud senere)
Instruktører: Josephine og Emilie

Motionsdamer
Friske piger og damer i alle aldre. Hver onsdag kl. 19.00-20.00
Instruktør: Lone

Spillopper, Krudtugler og motionsdamer starter sæsonen i uge 36 (5. sep.)
mens resten af holdene afventer fodboldsæsonens afslutning i uge 40 (1.
okt.).

Vi glæder os til at se jer.
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Idrætsforeningen skriver - fortsat
Mixvolley for voksne
Der starter snart indendørs volleyball igen. Træning bliver i år om torsdagen
kl. 19.45 til 21.45 i Vigerstedhallen. Vi har første træning torsdag d. 6.
september. Vi er mange der kører fra Gyrstinge så har du problemer med
transport så kontakt Lars på 5784 4949 eller 3085 6182.
Vi ses.

*****

Badminton
Der er stadig ledige aften-timer i Kildeskolens gymnastiksal.
Har du lyst til at spille, så kontakt Inge Krag-Andersen på 5784 5018 eller
krag-andersen@jubii.dk.

*****
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 Støt din lokale

Åbningstider

mandag-fredag 8-18
lørdag 8-16
søndag 8-14

SPAR
Gyrstinge Bygade 26
4100 Ringsted
tlf: 5785 6590
gyrstinge@spar.dk
www.spar.dk
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Peter's Auto
Reparation og service

af alle bilmærker
Dit værksted i nærområdet

Fulbyvej 42, 4180 Sorø
tlf. 57845559

________________________________________________________________

Gyrstinge
Forsamlingshus

Gyrstinge Bygade 23, 4100 Ringsted

tlf. 57845390
________________________________________________________________

Idealhuset

Projektering, tilsyn,
tømrer- og snedkerarbejde

Jørn P. Rasmussen
Ørslevvestervej 72 - Ørslevvester

4173 Fjenneslev
tlf. 57809356 - 40514077

________________________________________________________________

Gørslev Skovindustri

Brænde, Briketter, Bark
tlf. 57808281

www.gorslev.dk
________________________________________________________________

John Hansen

Tømrer og Snedkerfirma
Totalentrepriser udføres
Vermehrensvej 16, 4100 Ringsted

tlf. 57845515 - 20311914
________________________________________________________________

Frisørsalonen

Annelise Knudsen
Egerupvej 130, Ørslevvester

tlf. 57809336
(mandag lukket)

________________________________________________________________

Bjarne Beck

Snedker & tømrermester
Gyrstinge skovhuse 24 - Gyrstinge

4173 Fjenneslev
tlf. 57845501

________________________________________________________________

Spanske krukker,
Skulpturer,
Springvand

Maltvedgaard,
Gårdstofte 54, 4100 Ringsted

tlf. 57657003 - 20635803
www.krukker-keramik.dk

Åbningstider: lørdag,
søn- og helligdage 10-16

eller efter aftale
________________________________________________________________
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Gyrstinge VVS

Aut. VVS-installatør
Aut. Kloakmester

Bakkegårdsvej 63, 4100 Ringsted
tlf. 57845323

www.gyrstingevvs.dk
________________________________________________________________

Krogagergård
Produktion og salg af økologisk

okse- og svinekød, grøntsager
og meget andet.

Ørnekildevej 22 - Ørslevvester
4173 Fjenneslev

tlf. 57849457 - 40540457
www.krogagergard.dk

________________________________________________________________

Tømrer Thomsen
Fjenneslev

Alt i tømrer og snedkerarbejde

Bakkegårdsvej 26, Ørslevvester
4173 Fjenneslev

Tlf. 21906871
E-mail: gsxr@thomsen.mail.dk

________________________________________________________________

New Hair
v/Mette Andersen

Blødebjergvej 11
Tlf. 57672322

(onsdag lukket)

Telt- og grilludlejning

Gyrstinge/Ørslevvester
lokalråd

udlejer telt (6x8m)
og en stor rund grill

til private arrangementer.
Kontakt:

Telt - Gert Sørensen tlf. 57845313
Grill - Kenn Vium tlf. 57845639

________________________________________________________________

SBM
Smed, VVS- & Blikkenslager Aps

Nyrup VVS- og Elservice

Byskovvej 11, 4100 Ringsted

Tlf. 57676771 Fax 57676781
Mobil 30639295

www.smedogblik.dk
Mail: info@smedogblik.dk

________________________________________________________________

Skal du holde fest?
Holder vejret mon?

Gyrstinge IF har et partytelt,
som du kan leje til din fest.

Teltet koster 1000 kroner,
evt. hjælp til opsætning 500 kr.

Kontakt Malene på
mobil 22 11 90 11

såfremt du vil leje teltet
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Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvester:
formand Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, Ringsted
3255 0029, veramor@mail.dk

Menighedsrådet
formand Bodil Krag-Andersen, Gyrstinge Bygade 55, Ringsted
5784 5380, bka@pc.dk

Kildeskolen, www.kilde-skolen.dk
leder Jette Wase Hansen, Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7262, jwh@ringsted.dk

Kildeskolens SFO og børnehave
leder Susanne Ryberg, Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7266, sur@ringsted.dk

Skovbørnehaven
leder Hanne P. Weber, Store Bøgeskovvej 30 B, Ringsted
5762 7195, hpw@ringsted.dk

Forsamlingshuset
formand Ole Olsen, Nordbjergvej 32, Ringsted
5761 3039, loenninge@post.tele.dk

Kildehallen/Landsbyhuset
formand Jens Andersen, Gyrstingevej 101, Ringsted
5784 5526, jaz@slagelse.dk

Byg og Bo
formand Bjarne Krog, Ørnekildevej 22, Fjenneslev
5784 9457, bjarne@krogagergard.dk

Gyrstinge Hjemmeside, www.gyrstinge.dk
webansvarlig Steen Mortensen, Gyrstingevej 41, Ringsted
3255 0029, webmaster@gyrstinge.dk

Kildesiderne
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Idrætsforeningen
formand Lars Jørgensen, Gyrstingevej 36, Ringsted
5784 4949, laj@axcess.dk

De grønne pigespejdere
Charlotte Olsen, Havrebjergvej 57, Ringsted, 5784 5399
Trine Huusom, Gyrstinge Præstemark 27, Ringsted, 3323 3902

Tirsdagsklubben
ved Hilde Andersen, Borgvej 7, Sorø
5784 4840

Vandværket
formand Niels Mogensen, St. Bøgeskovvej 25, Ringsted
5784 5374

Egne adresser:

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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Kalender
August
13. Kildeskolens første skoledag efter ferien
14. Kildeskolens børnehaveklasse starter
23. Begyndergudstjeneste, Gyrstinge kirke, kl. 19.30

September
01. Tour de Gyrstinge, gadecykelløb, arr. Kildehallen

100 års jubilæumsmiddag v/ Gyrstinge Vandværk
11. Tirs.klub.: Sensommerfest på Skovkroen
14. Familieaften, arr. Lokalrådet
16. Menighedsrådets sogneudflugt
25. Nytestamentligt maraton starter

Oktober
Bøgebladet udkommer

02. Tirsdagsklub
09. Tirsdagsklub
15.-19. Efterårsferie, Kildeskolen
16. Tirsdagsklub
23. Tirsdagsklub
30. Tirsdagsklub

November
06. Tirsdagsklub
13. Tirsdagsklub
20. Tirsdagsklub
27. Tirsdagsklub

Konfirmandtræf i Roskilde

December
Bøgebladet udkommer

02. Adventsarrangement, kl. 15.00
04. Tirsdagsklub
11. Tirsdagsklub, julefest med Max og Jørgen
13. Julegudstjeneste for småbørn i Gyrstinge Kirke, kl. 10.00

Julekoncert i Gyrstinge Kirke, kl. 19.30
20. Juleafslutning for Kildeskolen i Gyrstinge Kirke, kl. 9.00
28. Julebrunch i Gyrstinge, kl. 10.30

 Arrangementer mailes til bogebladet@dinelmand.dk eller afl. til redaktionen direkte.
 Husk også at tjekke kalenderen på www.gyrstinge.dk.


