BØGEBLADET
Oktober 2007

Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester

3. årgang
Bøgebladet oktober 2007

nr.5
1

Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:

Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.)
32 55 00 29
Birgitte Niemann, Bakkegårdsvej 1, Fjen. (red.) 57 80 80 58
Kenn Vium, Gyrstinge Bygade 40,
57 84 56 39
Kirsten Forsingdal, Ørnekildevej 22 (red.)
57 80 94 57
Steen Mortensen, Gyrstingevej 41
32 55 00 29

Gyrstinge/Ørslevvester Menighedsråd
Formand:
Næstformand:

Bodil Krag-Andersen, Gyrstinge Bygade 55(red)57 84 53 80
Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjenneslev (red.) 57 80 93 25
Lone Sanggaard, Gyrstinge Bygade 44,
57 84 54 53
Anne-Margrethe Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen.
Hilde P. Andersen, Borgvej 7, Sorø
57 84 48 40
Bente Andersen, Gyrstinge Bygade 45 C

Sognepræst

Lisbeth Lundbech, Bringstrup Præstegård

57 61 30 10

Andet:
Graver

Kirsten Kristensen

22 43 64 62

Kirkeværge

Bjarne Møbius, Gyrstinge Bygade 51

57 84 52 50

Bøgebladet udgives af Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd og Menighedsrådet
for Gyrstinge Sogn. Bladet omdeles gratis til samtlige husstande i Gyrstinge
og Ørslevvester.
Ansvarshavende redaktør: Vera Mortensen
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 Kirsten Forsingdal, 57 80 94 57
Oplag: 400. Se tidligere numre på www.gyrstinge.dk
Ved manglende levering - kontakt redaktionen.
Næste blad udkommer december 2007 - deadline 21. nov.

2

Lokalrådet skriver
Siden sidst…
I Lokalrådet er vi fra flere sider blevet kontaktet med henblik på at gøre
noget ved parkeringen af lastbiler i Gyrstinge Bygade. Det er jo et lidt
prekært emne, da det, uanset hvordan vi vælger at løse det, vil gøre nogen
utilfredse, men vi har valgt at lade det være op til kommunen at komme
med et udspil til, hvordan vi løser problemet, så færrest muligt bliver
generet af eventuelle restriktioner. Hvad resultatet bliver, ved vi endnu
ikke, men flere medlemmer af Miljø- og teknikudvalget har påtaget sig at
rejse sagen for byrådet, som så må tage beslutning om det videre forløb.
Vi afventer…
Den 21. august inviterede Ringsted kommune til informationsmøde om
oprettelsen af en lokal aktionsgruppe med henblik på at skabe mere liv på
landet. Gruppen, som skal være med til at udbygge samarbejdet mellem
kommunen og landdistrikterne, er oprettet med hjælp fra
Fødevareministeriet og skal være med til at fordele 6,2 mia. kr., som EU
har afsat bl.a. til at modvirke fraflytning fra land til by. For de af os fra
Lokalrådet, som deltog i mødet, fremstår planerne meget højtflyvende, og
projektet kan meget nemt ende med en masse bureaukrati, men selve ideen
om at forsøge at skabe flere arbejdspladser i landdistrikterne hilser vi
selvfølgelig velkommen. Hvis der sidder nogen i lokalområdet med en
rigtig god ide til, hvordan vi kan gøre netop vores område attraktivt for
mindre virksomheder, hvordan vi tiltrækker flere turister eller bare en god
ide, som man mener, vil være til gavn for mange mennesker, kan man gå
ind på Ringsteds hjemmeside og finde link til aktionsgruppen og se, hvad
de kan gøre for borgerne.
I Ringsted kommune er der 10 landsbyforeninger, som tilsammen udgør
en gruppe, der med jævne mellemrum mødes for at få gode ideer og forslag
til, hvordan vi kan forbedre forholdene i landsbyerne. Denne gruppe har
fra kommunen efter mange års hårdt arbejde fået tildelt 150.000 kr., som
efter ansøgning kan uddeles til forskellige projekter til gavn for beboerne
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Lokalrådet skriver - fortsat
i de enkelte områder. I Gyrstinge-Ørslevvester har vi søgt om og fået 5000
kr. i støtte til vores familieaftener, hvoraf den første blev afholdt den 14.
september. Den næste vil blive afholdt den 16. november og ligesom sidst
i Forsamlingshuset. Her vil temaet være ’Sang og Leg’. Vi håber på endnu
flere deltagere end sidst og så søger vi deltagere til at arrangere aftenen.
Det er vores mål, at arrangementet kan gå lidt på omgang, så det ikke altid
er de samme, som står med hele ansvaret.

Det er kommet os for øre, at der er lidt spredt utilfredshed med, at der
bliver lagt så meget vægt på hjemmesiden, men til vores forsvar må vi
sige, at internettet er kommet for at blive, og det er et rigtig godt sted at
søge information. Til dem, der ikke måtte have adgang til en computer, og
som ikke lige har kendskab til, hvordan man bruger sådan en, har vi søgt
om et tilskud på 10.000 kr. fra de føromtalte udviklingsmidler til
landddistrikterne, så vi kan købe et par computere, som vil kunne benyttes
af forskellige grupper, som måtte ønske det. Her tænker vi især på
Tirsdagsklubben og evt. Billardklubben. Det er endnu kun på det
forberedende stade, men vi håber, det ret snart kan lade sig gøre, så endnu
flere kan benytte sig af hjemmesiden, der skal supplere Bøgebladet og
være lokalområdets opslagstavle og ’sladrebænk’.
Det var lidt om, hvad vi i Lokalrådet går og roder med. Vi håber, at vi med
tiden bliver lidt mere synlige, og at der er flere, der kunne tænke sig at
være med i arbejdet med at gøre vores lille del af kommunen ekstra god at
bo i.
Vera Mortensen
Lokalrådet
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Kildehallen skriver
Tour de Gyrstinge blev en succes.
Lørdag d. 1. september afholdt vi som bekendt Tour de Gyrstinge, et
sponsorløb hvis overskud går til opførelse af Landsbyhuset. Det blev en
rigtig god dag: Vejret var med os, vi havde det fornøjeligt, og det hele
endte med et overskud i omegnen af 85.000 kr. Helt fantastisk! Vi vil
gerne takke alle deltagende ryttere, ikke mindst gæsterytterne fra byrådet.
Også stor tak til de private sponsorer og alle erhvervssponsorer, der gav et
kontant beløb eller præmier til vores lotteri. Specielt vil vi her takke Nordea
og vores lokale SPAR-butik, som ved en beklagelig fejl ikke blev nævnt i
vores takkebrev i Dagbladet.
A/N Tøj & Træ, AO Johansen A/S, Aprocess A/S, Bank Trelleborg, Bjarne
Beck, Carlo Lorentzen A/S, Compac Sjælland ApS, Contrast’N,
Dagmarbryggeriet, Danske Bank, Egen Vinding og Datter, Elektro Center,
F.H. Trailerservice, Fjenneslev Farvehandel og Malerfirma, Flemming
Jørgensen (Fjenneslev), Ford Ringsted, FRI Cykler, Gravemester Jens E.
Jensen, Grønnebækgården, Gyllebønderne i Gyrstinge, Gyrstinge
Ponyridning, Gyrstinge Vandværk, Gyrstinge VVS, Intersport, JH BYG,
KL Multibyg, KMF Belægning, Krogagergaard, Kurt Hansen A/S
(Vognmand Michael Hansen), Lindpro, LOF, Mejnerts Vinduespolering,
Midtsjællands Glas, NEW HAIR, Nordea, Nyrup Installation A/S, Ole
Larsen Vognmandsforretning ApS, Ole’s Cykler, PBI Dansensor, Ringsted
Dynefabrik, Ringsted Gulvservice, Skandinavisk Industriservice A/S,
SPAR-Gyrstinge, Sparekassen Sjælland, Special-Butikken Helge Jeppesen,
SportMaster, Stiftelsen Sorø Akademi, Tabulex ApS, Trælasten Bangsgaard
A/S, Tømrer Kaj Jensen, XL-BYG Horneman.
Støt vore sponsorer - de har støttet os!
På bestyrelsens vegne
Jens Andersen, Kildehallen.
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Kildehallen skriver - fortsat
Kort nyt om vores Landsbyhus:
·

Kildehallens bestyrelse har sendt ansøgninger om tilskud til tre
fonde: Friluftsrådet, Realdania Fonden og Lokale- og
Anlægsfonden. De er alle tre meget svære at få penge fra, men vi
prøver altså. Har du ideer til andre fonde, der kunne give tilskud,
så giv en melding.
Vi er i dialog med kommunen om vores projekt. Der er
tilsyneladende ikke lagt op til, at vi bliver sparet væk, så vi satser
fortsat på, at Landsbyhuset bliver bygget i 2009. På nuværende
tidspunkt handler arbejdet om at få ændret vores vedtægter, så de
er opdateret og kan accepteres af kommunen. Der afholdes
repræsentantskabsmøde om vedtægtsændringer d. 23.10. Vi skulle
gerne kunne fremsende nye vedtægter til kommunen inden d. 1.11.
I skrivende stund er det endnu ikke endeligt afgjort, om
juletræssalget i St. Bøgeskov fortsætter. Overskuddet fra
arrangementet går jo til Landsbyhuset, men vi mangler en eller to
til at koordinere det. Vi melder ud, så snart vi ved, hvad det er endt
med.
Jens Andersen, bestyrelsen.
*****

·

·

Støt Kildehallen
med tomme flasker!
Put dine tomme vin- og spiritusflasker
i Kildehallens glascontainere,
der står langs med SPAR-butikken
(ikke de blå kuber fra Ringsted Kommune)
- på den måde kan du også støtte Kildehallen.
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Byg og Bo skriver
Nyt gulv, nyt fyringsanlæg, nyt toilet og personalerum indendørs, fliser, perlesten
og reparation af tag udendørs for at nævne de vigtigste ting, der er lavet for at
give gode rammer fremadrettet for den nye købmandsbutik. I alt har Byg & Bo
istandsat/ombygget butikken for ca. 400.000 kr.
I begyndelsen af juli åbnede Tayfun så sammen med sin svoger en flot Spar
forretning med rigtig mange varer på hylderne. Glade kunder strømmede ind,
som nu igen kunne handle dagligvarer lokalt og møde naboen eller ham/hende
fra den anden ende af sognet og få klaret verdenssituationen.
Al begyndelse kan imidlertid være svær. Det viste sig henover de første par
måneder, at forskellige ting kunne være grebet anderledes an. Dette førte til, at
forretningen løb ind i nogle problemer i begyndelsen af september og mange
kunder oplevede halvtomme hylder. Tingene er evalueret og forretningen er igen
fyldt op.
Herfra fortsætter Tayfun alene og for fuld kraft, idet han samtidig sælger sin
frisørsalon i Hundige Centret, for at koncentrere sig 110% om Spar butikken i
Gyrstinge.Sammen med Spar kæden forsøger Tayfun at sammensætte et til
Gyrstinge passende varesortiment. Han vil i øvrigt være meget lydhør overfor
kundeønsker og ideer, ligesom Byg & Bo naturligvis vil være sparringspartner,
når det ønskes.
Derfor selvom du måske har gået forgæves efter nogle ting, så brug vores lokale
Spar købmand og vær med til gøre den til lige præcis den forretning, vi har
behov for her i Gyrstinge.
Byg & Bo har hele tiden ting i støbeskeen og en af dem er 1. salen (loftet over
butikken), der givetvis kan gøres til en meget attraktiv lejlighed. Derfor lader vi
hen over efteråret et par håndværkere give hver deres bud på, hvordan det kan
gøres og hvad det vil koste.
I forbindelse med den planlagte udvidelse af idrætsanlægget på trekantgrunden
har vi i bestyrelsen drøftet, hvorvidt den rest der måtte blive af trekantgrunden
efter etablering af idrætsanlæg kunne være attraktiv til boliger og hvis ja, om
Byg & Bo skulle forsøge at erhverve restjorden. Efter at have målt og kigget på
kort er det dog bestyrelsens opfattelse, at evt. byggegrunde ikke vil være særligt
attraktive, da de stort set alle vil få trafikeret vej på den ene side og fodboldbane
på den anden side. Restarealet vurderer vi derfor, at såfremt det er for lille til
egentlig landbrugsdrift, da i stedet bør være grønt/rekreativt område.
Bjarne Krog
Bøgebladet oktober 2007
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Tour de Gyrstinge 2007
„De kommende stjerner“ afventer
startskuddet.

Herefter er „De større stjerner“
klar.

Og her er voksenløbet i fuld gang.
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Kildeskolens børnehave skriver
„Hjemme godt – ude bedst“.
Så er et nyt skoleår i gang, og dermed også et nyt børnehaveår, idet vi nu
er 16 børn færre, som vi har sendt videre i børnehaveklasse. Et nyt år
betyder også, at nye initiativer bliver sat i værk.
Kildeskolen har som fælles indsatsområde i kommende skoleår valgt at
sætte fokus på børnenes trivsel, og da vi har et nært samarbejde børnehave,
SFO og skole imellem, er vi en del af det indsatsområde. Og i børnehaven
har vi valgt at komme rundt om emnet på flg. måde:
„Partnerskab om lege- og bevægelsescenter“:
Alle børnehaver i Ringsted har nu mulighed for at deltage i et projekt der
kan inspirere pædagogerne og børnene til nye lege og forskellige former
for bevægelse. Vi er selvfølgelig med og sender hver uge de samme to
voksne og 12 kommende skolebørn af sted på „kursus“. Idræt, svømning
og forskellige lege kommer på programmet en time hver uge i Ringsted –
ca. 34 gange frem til sommeren 2008 og ind til videre er både børn og
voksne meget begejstrede. Et af målene er at lære børnene at udtrykke sig
og være sammen på en anden måde, samtidig med at de får afprøvet en
masse ting på egen krop. Derudover skal projektet bruges til at uddanne
pædagogerne i „krop og bevægelse“ så også de mindre børn i børnehaven
kan få glæde af det hjemme hos os selv!
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Kildeskolens børnehave skriver -fortsat
Et andet tiltag er børnemiljøvurderinger, som er blevet et lovkrav. I løbet
af året skal vi i gang med at kortlægge vores børnemiljø. Formålet er at
styrke børns fysiske, psykiske og æstetiske miljø, så vi bliver mere bevidste
om, hvordan børnemiljøet udnyttes, udvikles og vedligeholdes bedst
muligt. Både forældre, personalet og børnene bliver involveret.
Vurderingen skal så munde ud i en beskrivelse af eventuelle problemer og
indsatsområder samt en handleplan. Børnemiljøvurderingen skal som
minimum revideres hvert tredje år. Allerede nu forsøger vi at nedsætte
støjen indendørs, ved at indrette børnehaven i mindre „legerum“, så ex.
biler og madlavning ikke kommer i karambolage! Samtidig prioriterer vi
udeliv, så de børn der har brug for lidt mere plads, også får „rum“ til det.

Derudover vil vi sætte fokus på, hvordan vi modtager nye børn – set i
børnehøjde. Vi vil gå mere i dybden i læreplanstemaet „børns alsidige
personlig udvikling“ og „børns sociale kompetencer“ eksempelvis ved at
støtte børnene i at sætte ord på følelser, både når vi holder samling, i leg
og ved konflikter.
Til slut vil vi også gerne sige tak til Byg og Bo, som med deres økonomiske
tilskud gjorde det muligt for os og skovbørnehaven, at komme på tur til
Lejre Forsøgscenter.
Og så glæder vi os bare til at byde en masse nye børn velkommen i det
kommende år.
Susanne Ryberg
10

Din

Kirke

Altertavle og døbefont i Kerteminde Kirke
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GUDSTJENESTELISTE
Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge
Oktober
07. okt. – 18.s.e.trin.:

14. okt. – 19.s.e.trin.:
21. okt. – 20.s.e.trin.:
28. okt. – 21.s.e.trin.:

Bringstrup 10.30 (høst)
(v. Lisbeth Lundbech og Jesper Biela
Christensen . Mini-konfirmander
medvirker)
Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
Gyrstinge 9 (Jesper Biela Christensen)
Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30

November
04. nov. – Alle helgens dag:
11. nov. – 23. s.e.trin.:
18. nov. – 24.s.e.trin.:
25. nov. – sidste s. i kirkeåret:

Sigersted 10.30
Bringstrup 9 (ved Jens Bøggild)
Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30
Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30

December
02. dec. – 1.s.i advent:
Sigersted 10.30 – Gyrstinge 15.00
Efter gudstjenesten i Gyrstinge Kirke vil
byens juletræ blive tændt (ca. kl. 16.00)
Bagefter vil der som sidste år være samvær med kaffe og æbleskiver i Gyrstinge
Præstegård.
Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er
angivet.
Kirkebil rekvireres ved at ringe til sognepræst Lisbeth Lundbech.
Der tages forbehold for ændringer

12

Efterårsudflugten til Fyn.
Det var til en dejlig solskinsdag og med højt humør, 46 mennesker mødte
op ved bussen for at deltage i turen til Kerteminde.
Med et par skønne efterårssange fra Højskolebogen gik det rask over
Sjælland og Storebæltsbroen.
Kirketjeneren ved Kerteminde fortalte lidt om kirkens historie og navnlig
fortællingen om „Ligbærerlauget“, som stadig ind i mellem er i brug, var
interessant. Bagefter kunne vi nyde de smurte sandwich i sognegården,
som så venligt var stillet til vores rådighed, før turen gik videre til Johannes
Larsen Museet.
Der blev endda tid til en lille tur rundt på Hindsholm, mens Sven Lundbech
fortalte Kerteminde historier. Det var jo en gevinst, at vi havde en person
med, som var både døbt og konfirmeret i Kerteminde Kirke.
Sluttelig gik turen tilbage til Sjælland, hvor vi indtog en overdådig middag.
Der var buffet, og jeg kan vist godt sige, at alle blev mætte.
GM
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Nu taler Gud også nudansk.
Til november udgiver Bibelselskabet en ny dansk oversættelse af Det Nye
Testamente. Der har gennem tre år været arbejdet på at oversætte hele Det Nye
Testamente til et dansk, som kan forstås af store skolebørn og opefter.
Målgruppen er danskere, som ikke er vokset op med Bibelen, dem, der ikke er
fortrolige med sproget i kirken, dåbsforældre, konfirmander og indvandrere, som
ønsker at lære Bibelen og den kristne tro at kende.
Gamle kirkelige ord som – nåde, barmhjertighed, retfærdiggørelse, forkynde,
pagt og legeme, - vil pist være væk, og erstattet af mere nutidige ord, når
Bibelselskabet præsenterer den kommende udgave.
Som eksempel kan nævnes – Paulus brev til Galaterne, kap. 2, vers 21:
Autoriseret oversættelse:
„Jeg ophæver ikke Guds nåde, thi var der retfærdighed ved loven, er Kristus jo
død til ingen nytte.“
Ny oversættelse: „Det er ikke mig, der afviser Guds tilgivelse, men mine
modstandere. Hvis man mener, at man kan blive accepteret af Gud ved at
overholde Loven (den jødiske), så indebærer det, at Kristus døde forgæves.“
Eller juleevangeliet (Lukasevangeliet, kap. 2, vers 1):
Autoriseret oversættelse:
„Men det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus at al
verden skulle skrives i mandtal.“
Ny oversættelse:
„På den tid gav kejser Augustus ordre til, at der skulle holdes en folketælling i
hele Romerriget.“
Men størst er måske forandringen i – Fadervor, hvor den nye oversættelse lyder:
Far i himlen!
Lad dit navn blive helligt,
lad dit rige blive til virkelighed,
og lad det blive sådan, som du vil have her på jorden ligesom det allerede er i himlen.
Giv os det brød, vi har brug for i dag.
Tilgiv os vores skyld. Tilgiv os det vi har gjort forkert
ligesom vi har tilgivet andre.
Lad være med at sætte os på prøve,
men befri os fra ondskabens magt.
For du er Gud, du har magten, og vi vil altid hylde dig.
Amen.
Kilde: Kristeligt Dagblad 24.8.2007
Bøgebladet oktober 2007
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Lidt historie om Gyrstinge Kirke og Sogn.
3. kapitel
Johannes og Maria
Fra samme tid (ca. år 1300) stammer et korbuekrucifix, som opholder sig samme
sted som Maria. De to er dog blevet forenet om end det er et stykke derfra, hvor
de oprindelig hører hjemme, og sammen hermed er der fra krucifixet de to
personer, som stod ved korset: Johannes og Maria.
Døbefonten er en romansk granitfont, hvor kummen delvis er fyldt op, så der
ikke skal bruges så meget vand. Det døbefontsfad, man har i dag, er først tilvirket
i 1844, og spørgsmålet er, om der har været et fad tidligere. Hvis det ikke er
tilfældet, så har man altså i de forgangne tider forsøgt, at løse problemet ved at
fylde kummen op med værdiløst materiale, så man fik hævet bunden, og dermed
opnåede samme virkning som fadet giver. På et eller andet tidspunkt i første
halvdel af 1800-tallet har man så fundet denne løsning for primitiv og spartansk,
så man har ofret et messingfad.
Ikke nok med det, for i fadet er der ydermere en lille skål. Skal der være gilde, så
lad der være gilde!
Hvor man på prædikestolen i andre kirker har haft vanskeligt ved at få plads til
tilstrækkeligt mange felter, så alle evangelisterne kunne afbildes, der har man i
Gyrstinge fået et felt for meget, som så er blevet anvendt til at give en symbolsk
fremstilling af treenigheden. Det er en ganske pudsig løsning, når man tænker
på, at det drejer sig om en landsbykirke, for i bykirker, hvor der er plads nok at
tage af i kirkerummet, har man flere steder tilladt sig denne luksus.
Prædikestolen er i højrenæssancestil fra ca. 1600 og samtidig med den tilhørende
lydhimmel og opgang, der altså udgør et hele, og altid har gjort det.
Præstegården brændte
I tårnet kalder to kirkeklokker på menigheden. Den ene af dem fra 1637, som
fortæller, at den er omstøbt efter en, der var viet til Den hellige Jomfru, mens den
anden er kun lidt yngre, nemlig fra 1651. Vi kan på den se, at det er den samme
præst, der har været ved kirken, da de to klokker blev lavet med 14 års mellemrum.
En gravsten i kirken fortæller, at han havde været præst i ikke mindre end 40 år,
da han den 6.maj 1663 omkom ved en „højst bedrøvelig ildsvåde sammen med
seks andre“, hvoraf den ene var hans tredje hustru. Det var også en frygtelig
historie, hvoraf der gik sagn i lange tider, for præstegården brændte, mens han
havde besøg af sin kollega fra Bringstrup, og det var i køkkenet, det hele startede.
Sådan blev Jens Povlsens endeligt!
I øvrigt er der flere utraditionelle præsteskikkelser knyttet til Gyrstinge. Den
16

første, vi møder er i 1388, hvor han underskriver et brev den 30. september. Han
hedder Johannes (Jens) Brun! Mon det skulle være den samme, som skriver sig
af Bringstrup i 1417??
I 1478 optræder en Hr. Søren, i 1593 Lauridsen, 1596 Jens Nielsen og derefter er
rækken nogenlunde intakt, selv om deres årstal ikke er helt skudsikre.
Af disse senere præster skal her omtales to. Den ene er Jens Daniel Wedel, som
overtog sognepræsteembedet i Gyrstinge i 1774 efter en olding, som allerede
året efter forlod denne verden. Nu var han en rundhåndet natur, som gav både
her og der, så det kneb meget at holde økonomien gående, hvorfor han da også
fik den geniale ide, at tage sig en kvinde til hustru. Det skulle nu heller ikke
volde de store problemer, for forgængeren havde bl.a. efterladt sig en meget
attraktiv datter efter Jens Daniels opfattelse. Han var ikke så nøjeregnende, da
han selv var temmelig rundrygget, og hun var ikke helt lige i ryggen heller,
foruden et par andre lyder.
Fik en kurv.
Det var dog ikke så ligetil, for den fagre jomfru Lucie var kostbar, hvorefter
præsten sendte sin karl ud at spænde for, for nu skulle præsten på frierfødder.
Han gjorde sine hoser grønne både her og der, men alle steder hentede han en
kurv. Han gjorde sig håb om hendes medfølelse over hans talrige nederlag – men
nej! Der blev ikke givet ved dørene!
Men en skønne dag kom provsten på besøg, og han gratulerede de to med
forlovelsen, og jomfruens protest hjalp intet. Der stod nemlig en lykønskning i
den sidste nye københavnske avis, underskrevet af en intim ven.
Denne såkaldte ven var Lucies bror, som ikke ønskede at have hende at føde på
resten af sit liv, så han havde udspekuleret en snedig plan, hvorefter hun blev
gift med embedet og dettes nuværende og fremtidige indehaver. Så var hun
kommet i vej, og han behøvede ikke at lade sine studier forstyrre af tankerne om
hendes fremtid, når hun dog alligevel holdt hus for præsten.
Lucie blev sin præstemand en trofast og hjælpsom præstemadam, når det gjaldt
de praktiske anliggender, men åndelige områder beflittede hun sig ikke med. For
præsten selv gik det også kun mådeligt, hvorfor han fandt det fornødent at tage
sig en medhjælper til præstearbejdet, og det blev en student, som ganske vist
udførte noget af præstens arbejde, men nok så meget interesserede sig for de
drikkelige sager. Det var mere spirituøst end spirituelt!
Biskop Balle meldte pludselig sin ankomst på visitats, hvilket ikke havde været
oplevet i Gyrstinge i et halvt hundrede år, og „præst og degn tabte hovedet
samtidig“, vel vidende, at forholdene ikke var særligt gunstige. Visitatsen blev
overstået, og uvejret trak over i kraft af Balles barmhjertighed.
Slutning følger i næste nr. af Bøgeblaget.
Bøgebladet oktober 2007
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Sogneaften
Så er vi klar igen med en sogneaften. Denne gang prøver vi med lidt
madbix, og starter derfor kl. 18.00. Senere på aftenen vil Erik Thomsen
fra Jystrup fortælle om sin og familiens tur til De Vestindiske øer.
Der vil i løbet af aftenen som sædvanlig blive serveret en kop kaffe.
Pris for mad kr. 30.00.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den tirsdag den 6. november til en
spændende aften i Gyrstinge Præstegård.
Menighedsrådet
*****
Offentlige møder
Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde den 31. oktober 2007 kl. 19.00
Og den 22. november 2007 kl. 19.00.
Begge møder foregår i Gyrstinge Præstegård..
Menighedsrådet

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 : Kirsten Kristensen – tlf. 22 43 64 62
Mandag: fridag
Kirkedelen er redigeret af Gyrstinge Menighedsråd.
Evt. idéer eller spørgsmål kan rettes til Grethe
Madsen, 5784 5025 eller på grm37@hotmail.com.

18

Styrk din idrætsforening

Arbejde med juletræer på Sorø Akademi
I weekenden d. 17.-18. november udfører GIF arbejde med udbæring,
stabklipning & sortering af juletræer
Arbejdet kræver ikke særligt kendskab, men mod på udendørsarbejde
selv ved dårligt vejr. Alle voksne og større børn kan deltage. GIF vil
sørge for en ledende person på arbejdsstedet.
Arealerne er beliggende i Sorø Sønderskov ved Lynge, syd for Sorø
Projektet gennemføres og indtægten tilfalder GIF og vil gå til børneungeafdelingen - fornyelse af redskaber mv.
De første tilmeldinger blev samlet under „Tour de Gyrstinge“, og vi
kan stadig bruge flere. Meld dig for én dag, lørdag eller søndag til:
Janne Gren. Tlf: 5780 8873
Der vil senere blive informeret nærmere omkring mødetid og sted.
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Idrætsforeningen skriver
Så er fodboldsæsonen ved at være slut. Vi holder afslutning lørdag d. 6.
oktober.
Det har været en forrygende sæson med rigtig mange aktive spillere. Vi
har haft hold fra poder (4 år) og helt op til juniorer og både piger og
drenge og der har været travlt på græsset de fleste af ugens dage.
Træner situationen har for de yngstes vedkommende været ret stabil. Hos
de lidt større har der været lidt udskiftning, men det er hele tiden lykkedes
at få holdene til at fortsætte og det har været vores primære mål.
Tak til alle trænere – det var ikke gået uden jer. Vi håber I har mod på
endnu flere sæsoner i Gyrstinge IF?

På dommersiden har vi været lidt klemt. Vi har virkelig brug for flere
personer til at få afholdt vores hjemmekampe. Det kræver ikke de fine
papirer, men foreningen tilbyder gerne et dommerkursus, hvis der er
interesse.

En stor tak skal også lyde til de hjælpende hænder, som altid er at finde i
„Ishuset“ både under træning og ved hjemmekampe. Det har været rigtig
hyggeligt, at der er blevet „åbent“ igen.
20

Idrætsforeningen skriver - fortsat
Gymnastikken er så småt begyndt, og vi håber på, at kunne lokke endnu
flere aktive unger med på holdene. Vi har i år investeret i en ny
nedspringsmåtte. Den er købt med et tilskud til fra Byg og Bo (tak!) og
skal erstatte den gamle skumgummimadras, som vist har kendt bedre dage.
Herudover har vi endelig „fået fingre i“ en brugt air-track (en oppustelig
springbane). Hvis man skal lave springgymnastik i dag og det skal være
rigtig sjovt, så er det vist et „must“ med en airtrack og det har flere af vore
instruktører bakket op omkring.

For at idrætsforeningen skal have mulighed for at indkøbe div. redskaber
både til indendørs og til vore udendørs aktiviteter kræver det penge i kassen.
Derfor vil vi gerne opfordre alle til at hjælpe os i forbindelse med
Juletræsarbejdet som falder i en weekend i november (se side 19). Her er
det vi har mulighed for at skaffe lidt ekstra penge, som går 100% til de
aktive i foreningen.
Vel mødt!
Gyrstinge Idrætsforening
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Tour de Gyrstinge 2007 - fortsat
Pointspurt!?

Flere byrådspolitikkere
valgte at bruge en
eftermiddag i Gyrstinge, for
at støtte sagen.

A propos cykelløb:
Det er jo ganske underholdende.
De professionelle cykelryttere burde flytte
fra sports- til underholdningsbranchen,
hvor ingen bekymrer sig om indtagelse af
stimulanser.
„Lommefilosoffen“
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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
Minigraveren v/ Niels Pedersen
Gyrstingevej 107
Tlf.: 4160 4140

Bøgebladet oktober 2007
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Peter's Auto

John Hansen

Reparation og service
af alle bilmærker
Dit værksted i nærområdet

Tømrer og Snedkerfirma
Totalentrepriser udføres

Fulbyvej 42, 4180 Sorø
tlf. 57845559

Vermehrensvej 16, 4100 Ringsted
tlf. 57845515 - 20311914

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Gyrstinge
Forsamlingshus

Frisørsalonen

Gyrstinge Bygade 23, 4100 Ringsted
tlf. 57845390
________________________________________________________________

Annelise Knudsen
Egerupvej 130, Ørslevvester
tlf. 57809336
(mandag lukket)
________________________________________________________________

Idealhuset

Bjarne Beck

Projektering, tilsyn,
tømrer- og snedkerarbejde Snedker & tømrermester
Gyrstinge skovhuse 24 - Gyrstinge
Jørn P. Rasmussen
4173 Fjenneslev
Ørslevvestervej 72 - Ørslevvester
4173 Fjenneslev
tlf. 57809356 - 40514077
________________________________________________________________

Gørslev Skovindustri
Brænde, Briketter, Bark
tlf. 57808281
www.gorslev.dk
________________________________________________________________

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
________________________________________________________________

24

Gyrstinge VVS

Telt- og grilludlejning

Aut. VVS-installatør
Aut. Kloakmester

Gyrstinge/Ørslevvester
lokalråd

Bakkegårdsvej 63, 4100 Ringsted
tlf. 57845323
www.gyrstingevvs.dk

udlejer telt (6x8m)
og en stor rund grill
til private arrangementer.

________________________________________________________________

Krogagergård
Produktion og salg af økologisk
okse- og svinekød, grøntsager
og meget andet.
Ørnekildevej 22 - Ørslevvester
4173 Fjenneslev
tlf. 57849457 - 40540457
www.krogagergard.dk

Kontakt:
Telt - Gert Sørensen tlf. 57845313
Grill - Kenn Vium tlf. 57845639
________________________________________________________________

SBM
Smed, VVS- & Blikkenslager Aps
Nyrup VVS- og Elservice

________________________________________________________________

Byskovvej 11, 4100 Ringsted

Tømrer Thomsen
Fjenneslev

Tlf. 57676771 Fax 57676781
Mobil 30639295

Alt i tømrer og snedkerarbejde
Bakkegårdsvej 26, Ørslevvester
4173 Fjenneslev
Tlf. 21906871
E-mail: gsxr@thomsen.mail.dk
________________________________________________________________

New Hair

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.

v/Mette Andersen

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

Blødebjergvej 11
Tlf. 57672322

Kontakt Malene på
mobil 22 11 90 11
såfremt du vil leje teltet

(onsdag lukket)
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Kildesiderne
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
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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
Oktober
02.
06.
09.
15.-19.
16.
23.
30.
31.
November
06.
07.
13.
16.
17.-18.
20.
22.
27.

Bøgebladet udkommer
Tirsdagsklub
Fodboldafslutning i GIF, kl. 13.00-18.00
Tirsdagsklub
Nytestamenteligt maraton, kl. 19.00
Efterårsferie, Kildeskolen
Tirsdagsklub
Tirsdagsklub
Tirsdagsklub
Nytestamenteligt maraton, kl. 19.00
Offentligt menighedsrådsmøde, kl. 19.00

Tirsdagsklub
Sogneaften med madbix, Gyrstinge Præstegård, kl. 18.00
Tirsdagsklub
Familieaften, Gyrstinge Forsamlingshus, arr. Lokalrådet
GIF m.fl. pakker juletræer
Tirsdagsklub
Nytestamenteligt maraton, kl. 19.00
Offentligt menighedsrådsmøde, kl. 19.00
Tirsdagsklub
Konfirmandtræf i Roskilde

December
Bøgebladet udkommer
Adventsarrangement, kl. 15.00
Tirsdagsklub
Julegudstjeneste for småbørn, Gyrstinge Kirke, kl. 10.30
Tirsdagsklub, julefest med Max og Jørgen
Julekoncert i Gyrstinge Kirke, kl. 19.30
Julebrunch i Gyrstinge, kl. 10.30

02.
04.
06.
11.
13.
28.

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