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Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd

Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 32 55 00 29
Næstformand: Birgitte Niemann, Bakkegårdsvej 1, Fjen. (red.) 57 80 80 58
Kasserer: Kenn Vium, Gyrstinge Bygade 40, 57 84 56 39

Steen Mortensen, Gyrstingevej 41 32 55 00 29
Jens Vejbæk, Gyrstinge Bygade 61 38 11 10 44
Arne Olsen, Harpeager 7, Fjen. 35 85 77 79

Gyrstinge/Ørslevvester Menighedsråd

Formand: Bodil Krag-Andersen, Gyrstinge Bygade 55(red)57 84 53 80
Næstformand: Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen. (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
Frivillig medarb. Grethe Madsen, Gyrstinge Skovhuse 31, Fj.(red)57 84 50 25

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 juni 2008 - deadline 25. maj
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Lokalrådet skriver
Foråret nærmer sig, og dermed er mit første år som formand for Lokalrådet
gået. Det har været et både interessant og spændende hverv, som jeg er
blevet betroet i endnu et år. På det mere end almindeligt velbesøgte årsmøde
blev jeg nemlig genvalgt til posten. Det takker jeg for. Vores kasserer og
næstformand fortsætter ligeledes på deres poster, ligesom også Steen
Mortensen vedbliver at være menigt medlem samt webmaster. Som noget
absolut glædeligt blev tre helt nye medlemmer valgt ind i bestyrelsen. Det
drejer sig om Arne Olsen, Jens Vejbæk og Jens Petersen.
De skal være mere end velkomne i vores lokale samarbejde. Desværre
måtte vi sige farvel til Kirsten Forsingdal, som på grund af manglende tid
måtte afstå fra at være med, men hun vil stadig være at træffe til forskellige
arrangementer i Lokalrådsregi.
Lige så glædeligt det var at se kendte ansigter til årsmødet, lige så glædeligt
var det at se så mange nye ansigter, og vi tager det som udtryk for, at flere
af de nye beboere gerne vil være med til at sætte deres præg på Gyrstinge-
Ørslevvester med opland, som er definitionen på det område, Lokalrådet
dækker. Af væsentlige beslutninger truffet på mødet skal lige nævnes, at
der nu er direkte valg af formand og kasserer. Desuden er lovene skrevet
om i et lidt mere tidssvarende sprog og Brugsen er ikke længere nævnt
som det sted, hvor bekendtgørelser og indkaldelser slås op, da den jo ikke
længere eksisterer, men er erstattet af SPAR-købmanden.

Vi er netop nu i gang med at planlægge den næste familieaften, som bliver
Store Bededagsaften, den 17. april. Aftenen indledes med spisning, derefter
vil vi gå en tur, og så serveres der varme hveder og kaffe. En formidabel
aften til kun 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn.
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På årsmødet blev det bl.a. foreslået, at vi evt. lavede et arrangement for at
markere, at 2008 af Kulturministeriet og Undervisningsministeriet er udråbt
til sangens år. Vi ved endnu ikke helt, hvordan det kommer til at forløbe,
men vi håber på at få nogle udmeldinger fra folk med gode ideer. Der var
også forslag om at holde en danseaften med ældre dansemusik, hvilket vi
også vil se nærmere på, så kom ud af busken, hvis I kan lide at danse. Så
ser vi, hvad vi kan finde på. Og mens vi er ved det med arrangementerne,
så vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for hjælpen til de mange
frivillige, der har givet en hånd med. Uden dem havde det været en umulig
opgave, så vi siger mange tusind tak for hjælpen, som har været uvurderlig.

Til sidst vil jeg gerne slå et slag for, at mange flere kommer med ideer og
indlæg i Bøgebladet, som er et forum for alle beboere. Det synes at være
den almindelige mening, at det kun er Lokalrådet og Menighedsrådet, der
skriver i bladet, men det er kun, fordi vi ikke modtager indlæg fra andre,
så har du tanker og ideer, du gerne vil dele med os andre, så er det bare at
sætte dig til tasterne og sende det til lokalraadet@gyrstinge.dk eller tag
kontakt til et af medlemmerne af redaktionen. Navne, adresser og
telefonnumre kan ses forrest i bladet, og er markeret (red.).
Til Bøgebladet har vi også brug for én eller flere frivillige, ulønnede tegnere,
der vil lave forslag til en ny og spændende forside. Den skal helst bestå af
små motiver fra byen, f.eks.: kirken, skolen, butikken, skoven osv. Hvis
du er interesseret, så kontakt endelig redaktionen.

Vera Mortensen
Formand for Lokalrådet

Lokalrådet skriver - fortsat
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Kildehallen skriver

Kildehal eller Landsbyhus?
I bestyrelsen er vi overbeviste om, at første spadestik til Landsbyhuset
tages i løbet af 2009, helst i første halvår. Eller måske bliver det kun til en
Kildehal. Grunden til navneforvirringen er, at vi under navnet Kildehallen
i mange år har arbejdet på at få bygget en sportshal i forbindelse med
Kildeskolen. Men i de seneste år har projektet ændret karakter, så vi nu
håber på, at vi kan få bygget et Landsbyhus med ideelle rammer for et
væld af aktiviteter, herunder sportshal, motionsrum, caféområde,
forsamlingshus og et naturcenter; en base for naturinteresserede, der vil
holde ferie eller tage på udflugt i den smukke midtsjællandske natur.
Hvor stort projektet ender med at blive afhænger af, hvor mange penge vi
kan skaffe. I øjeblikket har vi i lokalsamfundet 1,7 mio. kr., Ringsted
Kommune har afsat 5,1 mio. kr. på budgettet for 2009, vi har fået lovning
på 0,5 mio. kr. fra EU, og Friluftsrådet har bevilget 40.000 kr. til sheltere
og bålplads. De penge kan vi godt få en mindre hal for, men ikke et
landsbyhus. Vi er derfor i kontakt med Realdania Fonden og Lokale- og
Anlægsfonden, som vi har søgt penge hos. Yderligere er vi i gang med at
søge DGI om et rentefrit lån. Inden sommerferien forventer vi at have
klarhed over, hvor meget vi kan bygge for.

Foreløbig skitse af Landsbyhuset - bag gadekæret i
Gyrstinge.
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 Kildehallen skriver - fortsat
Når du læser dette, har vi afholdt årsmøde og repræsentantskabsmøde den
31. marts. Her regner vi med, at et flertal vil stemme for et sæt nye
vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1996, og der er flere grunde til at
ændre dem. Den vigtigste er, at Landsbyhuset bliver en selvejende
institution under fondslovgivningen, og vedtægterne skal bringes i
overensstemmelse med denne lovgivning. I den sammenhæng har vi rådført
os med advokat og revisor. Når vedtægterne alligevel skal ændres, benytter
vi lejligheden til officielt at skifte navn fra Kildehallen til Landsbyhuset.
Og får vi i første omgang kun en hal, må vi arbejde videre på at udbygge
den til et landsbyhus. Vil du vide mere om projektet, er du velkommen til
at kontakte bestyrelsen.

Vi arbejder fortsat selv på at rejse flere penge til projektet. Juletræssalget
gav igen et pænt overskud, det endelige beløb foreligger den 31. marts. Vi
vil gerne takke alle, der var med til at bringe dette overskud i hus. Navnlig
tak til tovholderne Karina Petersen og Keld Mortensen. Næste store
arrangement bliver sponsorcykelløbet lørdag den 6. september. Det hører
du nærmere om. Indtil da kan du støtte Landsbyhuset ved at lægge dine
tomme flasker i flaskecontainerne ved SPAR, ikke i kommunens blå, men
i dem fra Søstrup. Overskuddet fra salget til Søstrup går til Landsbyhuset.

På bestyrelsens vegne
Jens Andersen, formand,

Tlf. 57 84 55 26.
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Førstehjælp som forebyggelse af mobning
Godt 100 børn fra lokalområdet deltog i førstehjælpskurser den 3. – 7.
marts.
Kurserne blev afholdt på Kildeskolen, med ambulanceredder og
førstehjælpsinstruktør John Petersen fra Falck som underviser. Kursisterne
var børnene fra Skovbørnehaven, Kildeskolens Børnehave og 0. - 2. klasse
på Kildeskolen.
Hver formiddag stod en ny klasse eller børnehavegruppe klar til at møde
Falckmanden, der på rolig vis fik børnene introduceret til det alvorlige,
men - efter børnenes iver at dømme – også spændende emne.
På kurset lærte børnene blandt andet hvordan man renser et sår og sætter
plaster på. Det vigtigste mål for forløbet er dog, at børnene lærer at vise
omsorg for hinanden. På kurset lærte de, at det er godt at trøste og give et
kram, når nogen er kommet til skade eller er kede af det, - for førstehjælp
er også omsorg.

Børnene blev undervist i at
forebygge ulykker gennem
opmærksomhed på dagligdagens
faremomenter.

På andre skoler og institutioner, hvor lignende kurser har været afholdt,
har det vist sig, at mobning forebygges gennem undervisning i førstehjælp.
Det ser ud til, at børn med førstehjælpskurser i bagagen viser mere hensyn
til hinanden. Og det er netop dét, der er bevæggrunden for at sætte projektet
i værk her i lokalområdet. Håbet er, at Førstehjælp i Børnehøjde kan være
med til skabe en tryggere hverdag børnene imellem, hvor omsorg og ansvar
for hinanden er naturligt.

Førstehjælpskursus i børnehøjde
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Førstehjælp i børnehøjde - fortsat
Omsorgen børnene imellem udvikler sig dog ikke alene ved at gennemføre
et førstehjælpskursus. Det er væsentligt, at det lærte holdes ved lige, og at
voksne, hvor det er forsvarligt, træder til side, og giver børnene rum til at
hjælpe hinanden både i hjemmet og i institution og skole.

Børnene lærte at ringe 112 samt at
fortælle hvor de er og hvad der er
sket.

TrygFonden støtter projektet økonomisk. Dette års kursus er en del af et
projekt, der skal køre over en 6-årig periode. Planen er, at børnene fra de
begynder i børnehaven til de går i 2. klasse kommer gennem et forløb med
6 kurser på 6 år, hvor de tilegner sig flere og flere færdigheder i førstehjælp
og her igennem opdrages til at vise omsorg for hinanden.

Hanne Aagesen og Brunella Vejbæk

Voksne og børn blev lagt i aflåst sideleje.
Børnene lærte hurtigt teknikken
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 Forsamlingshuset skriver
Opdatering af priser for leje af forsamlingshus fra 2006:
Hele huset 2000,00 kr. + 400,00 rengøring
Lille sal 1000,00 kr. + 400,00 -
Begravelser 800,00 kr. + 400,00 -
Foreningsmøder 500,00 kr. + 400,00 -
Ved bryllupper opkræves 200,00 kr. for ris indendørs.
Vi tager 5,00 kr. per.kuvert, pengene bruges til småskader og slidtage.
Leje af køkken 300,00 kr.+ 400,00 rengøring.
Fra 1. november til 1. maj opkræves der et olietillæg på 500,00 kr. per
udlejning.        Bestyrelsen for forsamlingshuset

Ny blomsterbinder

Som nogen sikkert allerede har bemærket, er jeg, som indehaver af
Kindsholms Bindingsværk, begyndt at sælge blomster og planter fra Spar-
købmanden i Gyrstinge. I den forbindelse vil jeg gerne præsentere mig
selv. Mit navn er Heidi Kindsholm Johansen, er gift og har to børn. Jeg
bor i Gyrstinge. Jeg er uddannet blomsterdekoratør med snart 25 års erfaring
indenfor faget. Mit mål er at tilbyde upåklagelig kvalitet til absolut
konkurrencedygtige priser i alt indenfor blomsterbinding, eksempelvis
borddekorationer, brudebuketter, båredekorationer, kistepynt m.m., kort
sagt alt hvad en almindelig blomsterforretning kan tilbyde. Bestillinger
modtages hele ugen, men i hverdage kun mellem 16-20. Dette skyldes, at
jeg sideløbende med Bindingsværket for nærværende er nødt til at passe
mit normale job 30 timer om ugen. Det er min ambition, at dette nedtrappes
til ingenting, og at jeg på kortere sigt vil beskæftige mig udelukkende som
selvstændig. Det er glædeligt at opleve den store interesse kunderne i Spar
allerede har vist, og jeg ser frem til at udvikle konceptet i samarbejde med
Spar og kunderne, til alles fremtidige tilfredshed.

Venlig hilsen Heidi Kindsholm Johansen,
Blødebjergvej 4, Gyrstinge tlf: 2086 9659
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  Byg og Bo skriver
Hvor meget og hvor hurtigt skal der udbygges i vores lokalområde og kan der
stadig sælges byggegrunde? Det er spørgsmål som naturligt optager Byg & Bo
meget.
Det er vigtigt, at Gyrstinge– Ørslevvester ses som ét lokalområde så derfor
undersøger vi i øjeblikket forskellige mulige placeringer af evt. nye udstykninger
både i Gyrstinge og Ørslevvester. Ved at kigge på div. kort, kommuneplaner osv.
har bestyrelsen fundet en række steder vi undersøger lidt mere.
Men det er jo ikke den lille Byg & Bo bestyrelse, der alene skal beslutte hvor,
hvor meget, og hvor hurtigt der skal udbygges. Derfor mød op til
generalforsamlingen i Byg & Bo tirsdag d. 22. april kl. 19.30 i Præstegården.
Der vil bestyrelsen bl.a. fremlægge forslag til udbygningsplan, som vi ønsker at
debattere med andre i lokalområdet, der har en mening om og ønsker til
lokalområdets fremtid.
I Spar- butikken, vores hjertebarn, ser vi det som et sundhedstegn, at Tayfun og
Erkan til stadighed har travlt med at fylde nye varer på hylderne. Dér arbejdes
også med nogle udviklingsplaner som det dog er for tidligt at løfte sløret for.

Indkaldelse til generalforsamling i Byg & Bo, d.  22. april kl. 19.30.
Dagsorden:

• Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
• Bestyrelsens beretning. Herunder forslag til drøftelse af

kommende aktiviteter.
• Godkendelse af det reviderede regnskab.
• Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 2 uger før

generalforsamlingen.
• Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.
• Valg af bestyrelse. (Formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2

supleanter vælges i lige kalenderår. Kassereren, 1
bestyrelsesmedlem og 2 supleanter vælges i ulige kalenderåer.)

• Valg af revisor/bilagskontrollører.
• Eventuelt .

Alle er meget velkomne til generalforsamlingen og til at deltage i debatten, også
den fremtidige udvikling, men stemmeret har ifølge vedtægterne kun de der senest
3 uger forud for generalforsamlingen har betalt kontingent. Dette kan jo klares
for blot 100 kr. hos kasserer Ole Olsen tlf. 5761 3039.
Vi håber at se rigtig mange og foreningen er vært ved kaffe m.m.

På foreningens vegne, fdm. Bjarne Krog
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Din

Kirke

Friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag den 12. maj 2008 kl. 10.30 i Vedbygaards
Park. Se nærmere inde i bladet.
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GUDSTJENESTELISTE
Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge

April
06. – 2.s.e.påske: Sigersted 9 (Jens Bøggild)
13. – 3.s.e.påske: Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30
18. – Bededag: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
20. – 4.s.e.påske: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30
27. – 5.s.e.påske: Bringstrup 10 (konfirmation)

Maj
01. – Kristi himmelfarts dag:Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30
04. – 6.s.e.påske: Sigersted 10 (konfirmation)
10. Gyrstinge 10 (konfirmation)
11. – Pinsedag: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
12. – Anden pinsedag: Fælles provstigudstjeneste
18. – Trinitatis søndag: Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30
25. – 1.s.e.trin.: Sigersted 9 – Bringstrup 10.30

Juni
01. – 2.s.e.trin.: Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30

Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er
angivet

Kirkebil rekvireres ved at ringe til Lisbeth Lundbech

Der tages forbehold for ændringer
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Friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag 2008.
Efter kommunesammenlægningerne er Ringsted-Sorø Provsti blevet et
andet, end det vi kendte før, og det er blevet vedtaget, at provstiets fælles
friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag kl. 10.30 i år skal afholdes ved Amfiteatret
i Vedbygaards Park.
Om Vedbygaards Amfiteater kan det siges, at det ligger i Vedbygaards
meget smukke park, et eller tre stenkast fra Ruds Vedby Kirke og det kan
rumme ca. 500 – 550 mennesker, det sidste, hvis man sidder meget tæt.
Det er for ens egen komforts skyld en god ide, at medbringe puder, tæpper
til at sidde på og selvfølgelig tøj, der passer til vejret, som vi jo ikke er
herre over – men selvfølgelig skinner solen i pinsen!!
Det er også muligt efter gudstjenesten, at spise sin medbragte mad og
drikke, men ellers er der mulighed for at købe kaffe/kage – øl og vand.
Der vil blive arrangeret buskørsel fra vores pastorat. Start i Sigersted,
Bringstrup og sidst Gyrstinge.
Nærmere herom vil blive annonceret i Lokalbladet, når tiden nærmer sig.
Der vil være angivet en tilmeldingsfrist.
Skulle nogen ikke være interesseret i en friluftsgudstjeneste, kan det
oplyses, at der vil være „normal“ højmesse i Bjernede Kirke kl. 10.00.
Men meld jer til, det plejer at være en formidabel oplevelse i den lysegrønne
skov/park, et fantatisk kirkerum med meget højt til loftet.                  GM

*****
Indsamling
Tak for det gode resultat til Folkekirkens Nødhjælps indsamling den 2.
marts 2008. Selvom vi slet ikke med kun to indsamlere nåede sognet rundt,
blev der et flot resultat. Der kom rigtig mange penge i indsamlingsbøsserne
fra de velvillige beboere – nemlig 2.862,00 kr. Det er ca. 3.50 kr. pr.
indbygger i Gyrstinge Sogn og over landsgennemsnittet.                BK-A

*****
Sangens År
Hvordan går det med forslag til sangens år??? HUSK NU ALLE KAN
SKRIVE I BØGEBLADET.
Vi har sagt ja tak til en børne/ungdomskoncert i Gyrstinge Kirke den 19.
juni 2008 kl. 19.30. Det er organist Lea Schmidt Daesscu, der leder koret.
Programmet kender vi ikke endnu, men nærmere kommer i næste nr. af
Bøgebladet.   BK-A
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Konfirmationer 2008

Bringstrup kirke d. 27. april kl. 10.00
Julie Gjerlufsen
Maria Gjerlufsen
Signe Werdelin Mortensen
Kamilla Ishøj Sommer

Sigersted kirke d. 4. maj kl. 10.00
Jeanette Sussi Amorsen
Katrine Jennifer Kierkegaard

Gyrstinge kirke d. 10. maj kl. 10.00
Morten Christensen
Michala Skjold Cronberg
Michelle Thrane Ibsen
Marcel Olsen
Signe Pedersen
Kasper Rasmussen

Konfirmationsdatoer for 2009
Bringstrup d. 26. april 2009
Sigersted d. 3. maj 2009
Gyrstinge d. 10. maj 2009

Konfirmandindskrivning
Konfirmandindskrivningen til konfirmationerne 2009 vil i år finde sted i:

Bringstrup Præstegård d. 20. maj kl. 16-19 (Kildeskolen)
Bringstrup Præstegård d. 21. maj kl. 16-19 (Friskolen)

Den kommende konfirmand møder blot op indenfor den angivne tidsramme
med mindst en af forældrene eller mindst en af værgerne. Man indskrives
i den rækkefølge, man kommer.
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Dåbs- eller navneattest medbringes
Det er min erfaring, at flere af konfirmanderne er usikre på, om de vil
konfirmeres eller ej.
Hertil vil jeg svare, at man er velkommen til at komme til
undervisningstimerne og bruge disse som beslutningsgrundlag. Måske det
er lettere at beslutte sig, hvis man ved noget mere om emnet.
Jeg vil også gøre opmærksom på, at mine kirker er små. Der er kun plads
til 12 konfirmander pr. konfirmationsgudstjeneste.
For tildeling af plads på en ønsket konfirmationsdato gælder:

1. Udensogns konfirmander kan kun blive optaget på et
ønsket konfirmationstidspunkt, såfremt der er plads

2. Rettidigt tilmeldte får første prioritet til en ønsket
konfirmationsdato.

Er du forhindret i at møde indenfor de angivne tider, ringes der til
sognepræsten på telefon 57613010 inden indskrivningstidspunktet for
at aftale et andet tidspunkt.
Dette vil også gælde som rettidig tilmelding.

Lisbeth Lundbech
*****

Bibellæseplanen
Bibellæseplanen for kirkeåret 2007-2008 er kommet og kan afhentes gratis
i vore kirker i våbenhuset.

Bibellæseplanen er et redskab til at få Bibelen læst. Den er ment som en
hjælp til at få struktur på bibellæsningen og til at læse regelmæssigt. I
Bibelens tekster møder læseren en mangfoldig og storslået verden, og
teksterne kan hver for sig være meget forskelligartede. Men tilsammen
danner de også en dramatisk enhed, der fortæller om forholdet mellem
Gud og mennesker og om Jesus Kristus. Han delte sit liv og sit håb med
mennesker, medens han vandrede på jorden, men han møder også
mennesker i dag og giver mod og hjælp til at leve det liv, han har givet os.

LL
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Fattigdom og fitness
Jeg troede først, det var en and. Men det var rigtigt nok. Man så en ung
kvinde, der sad stille med en rasende fart. Lige midt i TV-avisen. Hun var
kontanthjælpsmodtager, viste det sig. Hun var på fitness, tvungen fitness.
Hun sad oven på motionscyklen, trådte alt hvad hun kunne i pedalerne og
kom ikke ud af stedet. Sveden løb ned ad ansigtet. Men der var alligevel
en slags mening med denne stationære aktivitet, fremgik det af indslaget:
Motionscyklen førte hende lige lukt ind i kontanthjælpen. Ved siden af
hende sad andre mennesker, som legitimerede deres identitet som aktive
kontanthjælpsmodtagere oven på motionscyklerne.
Det var Kommunen, der havde sat dem op på cyklerne. Den var nemlig
imod passiv kontanthjælp. Folk skal ikke have lov til at oppebære offentlig
forsørgelse uden at gøre et eller andet til gengæld. Folk skal ikke have lov
til bare at sidde derhjemme og lade pengene komme strømmende ind ad
døren. De skal ud og bestille noget. Som om det ikke er galt nok, at folk er
fattige! Hvis de tilmed også er inaktive, så går der helt koks i selv den
bedste borgerlige moral. Myndighederne kan simpelthen ikke passivt sidde
og se på fattigdommens ubevægelighed.
Der må derfor stilles krav til de fattige, før de forsørges af det offentlige.
Og da kommunen også meget gerne vil have de fattige gjort
arbejdsmarkedsparate, hvad er da bedre end en kontanthjælpsmodtager
med en sund og veltrænet krop! Arbejdsmarkedet ligefrem skriger efter
veltrænede kroppe, der kan tage fat i det fysisk tunge og hårde arbejde,
som ingen andre vil have. „Fattigdom og fitness“ er vejen frem. Det er
sund fornuft.
Det kan godt være, det er sund fornuft. Det kan også være, at nogle
kontanthjælpsmodtagere er glade for at gå gratis til tvungen fitness. Men
man kan med megen ret spørge, om det er redelig kommunalpolitik at
tvinge borgere på kontanthjælp til at dokumentere aktiv fitness-indsats,
før de får udbetalt deres kontanthjælp. Er det i det hele taget lovlig
kommunalpolitik? Krænker kravet om fitness før kontanthjælp ikke
borgernes sociale rettigheder? Kroppen hører da med til privatlivets fred.
Den kan kommunen da ikke gå ind i. Kan kommunen så også gå ind i
folks ånds- og sjæleliv og stille krav til det, inden kontanthjælpen udbetales?



17Bøgebladet  april 2008

Kan kommunen f.eks. tvinge kontanthjælpsmodtagerne til at gå til
gudstjeneste regelmæssigt i Den danske Folkekirke, inden pengene
udbetales? Det ville der da ellers være sund fornuft i, eftersom
kristendommen er en endda meget livsbekræftende religion, der lægger
op til, at mennesker lever livet med en høj grad af ansvarlighed over for
Gud og næsten. Kristendommen tilbyder bl.a. en etik, der på alle livets
områder udelukker enhver form for selvtilstrækkelig livs- og
motionsdyrkelse, hvor mennesker mest er fælles om at være optaget af sig
selv. Kristendommen er i virkeligheden meget bedre til at gøre mennesker
livsduelige, end modernitetens kropsorienterede fitnessreligion er det.
Nu har kommunen sikkert skelet til det private erhvervsliv, hvor
medarbejdere mange steder får tilbudt forskellige frynsegoder som f.eks.
fitness. For disse ansatte er det et valgfrit gode efter lønudbetalingen. For
dem på kontanthjælp bliver det et tvunget krav før modtagelsen af
overførselsindkomsten. Det er den omvendte verden, som endnu engang
dokumenterer, at valgfriheden holder sig til de stærke, mens tvangen tager
sig af de svage.
Indslaget i TV‘s nyheder om nogle midt- og vestjyske kommuners kontante
kropsbevidsthed virkede ualvorligt. Men det var ingen joke. Hvor langt
kan det offentlige gå ind i menneskers liv, inden det beslutter at yde dem
den hjælp, de har krav på?
Det nu så anerkendte princip om „noget for noget“ er her ført langt ud
over det ekstreme. Det virker umiddelbart latterligt. Men det er det for
alvorligt til. Hvor langt kan vi som samfund tillade os at gå i ydmygelsen
af vanskeligt stillede mennesker? Det næste bliver måske, at mennesker
der lider af fedme skal på tvungen slankekur, inden de kan få kontanthjælp.
Hvis fedmen forhindrer dem i at få arbejde, er der jo ingen grund til at
satse på dem. Det er jo deres eget problem og deres egen skyld. De må se
at lære det, må de. Vores tvang er jo til deres eget bedste.

Kilde: Korshæren
 Skrevet af: Bjarne Lenau Henriksen

*****
Hvem har lyst til at stille op til valg af nye menighedsrådsmedlemmer i
november måned? Hvis man lyst har til at være med, er der opstillingsmøde
i septemper måned. Så begynd at tænke på det nu - tiden går hurtig.

Valgudvalget Gyrstinge menighedsråd.
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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 : Kirsten Kristensen – tlf. 22 43 64 62
    Mandag: fridag

Et knus
Er fuldt ud økologisk forsvarligt, nedbryder intet miljø.
Er energibesparende, sparer på andre varme ressourcer.
Kræver ikke speciel opbevaring.
Kan transporteres toldfrit.
Forlanger intet særligt sted at udfolde sig.
Et hvert sted fra en tilfældig trappesten til et
bestyrelseskonferencerum eller fra en kirkeportal til en
fodboldbane vil være velegnet til et kærligt knus.
Gør gode dage bedre og gør umulige dage mulige.
Giver en fornemmelse af fællesskab og fylder de
tomme minutter i livet.
Og knuset bliver ved med at gavne os, længe efter
at knuset er ophørt.
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Idrætsforeningen skriver
Fodbold
Sæsonen bliver sparket i gang her først i april. Vi træner på banerne bag
Kildeskolen og håber selvfølgelig på at se lige så mange friske unge
mennesker som i sidste sæson.
Vi starter træning på følgende hold:
Minibold for både piger og drenge (årgang 01-03) tirsdag kl. 17.00-18.00
Drenge U 9-10 og 11 (ca. 1.- 4. klasse) tirsdag og torsdag kl. 17.00-18.00
Piger U 9-10 og 11 (ca. 1.- 4. klasse) mandag og onsdag kl. 17.00-18.00
Drenge U 14 (årgang 93-94) tirsdag og torsdag kl. 17.00-18.00
Piger U 14 (årgang 94-95-96) tirsdag og torsdag kl. 17.15-18.30
Herre Senior tirsdag og torsdag kl. 19.00
Old Boys kontakt Kim på 20 20 90 94
Vi har desværre ikke mulighed for at oprette hold for juniorer i den
kommende sæson. Junior-pigerne må dog gerne deltage i træningen hos
Michael på Piger U14, men kan ikke spille kampe.

Mere fodbold: Pigeraketten kommer til Gyrstinge d. 10. maj kl. 13.00-
16.00
Pigeraketten er fodbold på den sjove måde for friske piger mellem 6 og 12
år. På Pigeraketten leger pigerne „gæst i rummet“ med masser af
fodboldøvelser og sjove lege i selskab med andre piger på deres egen
alder og Pigeraketten er KUN for piger! Det er helt gratis for pigerne at
være med og man kan tage alle de veninder med man har lyst til.
Læs evt. mere på www.dbu.dk/børn og ungdom/pigeraketten

„Skov-motionisterne“
Gyrstinge idrætsforening har nu siden februar løbet og gået i Store
Bøgeskov hver søndag kl. 9.00 -10.00. Vi har været omkring 15-20 personer
men vi vil gerne opfordre alle, der kunne have lyst til at gå (evt. med
stave) eller løbe med en tur i skoven søndag morgen, til at møde op. Dette
tilbud er for alle – både ung og gammel. Det eneste krav er, at man har lyst
til at motionere. Der er afgang fra P-pladsen ved Skovbørnehaven kl. 9.00
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Idrætsforeningen skriver - fortsat
Gyrstinge sø rundt - Gåtur for hele familien!
Søndag den 18. maj mødes vi ved Kilden kl. 10.00 og går Gyrstinge sø
rundt.
Turen er på ca.13 km. Idrætsforeningen vil sørge for et par drikkeposter
undervejs.
Det er gratis at deltage og vi håber på at rigtig mange har lyst til at være
med.
Vi forventer at være retur ved Kilden senest kl. 13.00 – alt efter, hvor
lange pauser man har brug for.

EnergiDagen 2008
SEAS-NVE – udlodder store præmier!
Kom og vær med til at vinde store præmier til foreningen!
Søndag den 4. maj kl. 11 på P-pladsen ved skovbørnehaven.
GIF HAR 2 hold á 20 personer (voksne - Gyrstinge motionisterne samt
børn - fodboldspillerne) og håber på at I vil være med! Tilmeld dig allerede
nu på mail til gif@gyrstinge.dk
Der skal gennemføres en rute på 5 km. (Enten i gang eller i løb – det
vælger man selv!)
Se mere på www.seas-nve.dk

Familierundbold skal vi have igen år! Alle kan være med såvel børn som
voksne. Der spilles hver onsdag kl. 19.00 med opstart den 7. maj.

Beachvolley startes op igen: Der trænes på beachvolley banen bag
Kildeskolen torsdage kl. 19.30 – første gang den 1. maj.
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Idrætsforeningen skriver
Glade gymnastikbørn i Gyrstinge
Der var 70 aktive og stolte børn, da Gyrstinge Idrætsforening (GIF) søndag
den 9. marts holdt forårsopvisning på Kildeskolen. – Og så måske et par
små nybegyndere, der ikke var så stolte ved det hele. Der var både små
spilop-børn og de lidt større 5-6-årige krudtugler. Og så var der de drøn-
seje springere fra 1.-3. klasse og hip-hop´erne.

Både forældre, bedsteforældre, søskende og naboer var mødt op for at
nyde den farvestrålende og inspirerende afslutning på en god sæson. Jo,
byen var af huse og Kildeskolens gamle gymnastiksal var fyldt til sidste
stå-plads.

Motionsdamerne havde vanen tro gemt sig i kulissen, men havde til
gengæld sørget for godt og rigeligt bagværk til kaffebordet, som er
opvisningens traditionelle og hyggelige afslutning. Det er jo en udmærket
lejlighed til at få hilst på både nye og gamle Gyrstinge-folk, og også denne
del af arrangementet var som sædvanligt en succes.

Nu slutter så gymnastiksæsonen, men selvfølgelig kun for at afløses af
udendørssport i sommerhalvåret. På banerne ved Kildeskolen starter GIF
op efter påske med børne-, junior og herre-fodbold, familierundbold og
beachvolley. Foreningen har desuden gå-og løbetræning for de søndag-
morgen-friske. Se program andetsteds i Bøgebladet og på Gyrstinges
hjemmeside: www.gyrstinge.dk.

Tak for lån af dejlige børn, sagde trænerne.
Tak for en fantastisk gymnastiksæson, siger gymnaster og forældre - vi
skal nok være der igen i efteråret.

MKJ

Se billeder fra opvisningen på næste side.
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Idrætsforeningen skriver - fortsat
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 Støt din lokale

OBS! Nu også med tips & lotto
og friske blomster

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. 5784 5559

Gyrstinge
forsamlingshus

Gyrstinge Bygade 23, 4100
Ringsted

tlf. 5784 5390

Gørslev Skovindustri
Brænde, Briketter, Bark

tlf. 5780 8281
     www.gorslev.dk

Nyrup Installation A/S
v/Aut. el-installatør Peter Nielsen
Intelligente instal., telefonanlæg,

hvidevarer, ventilation
El-installationer og service

tlf. 57803094
Bygaden 10 – Nyrup

pn@nyrup-installation.dk
Bil 2048 2694 Fax 5780 3055

Idealhuset
Projektering, tilsyn,

tømrer- og snedkerarbejde
Jørn P. Rasmussen

Ørslevvestervej 72 – Ørslevvester
4173 Fjenneslev

tlf. 5780 9356 – 4051 4077

LOF
Ringsted Dag- & Aftenskole

Leder: Mogens Larsen
Gyrstinge Bygade 85

4100 Ringsted
tlf. 5784 5161

Bjarne Beck
Snedker & tømrermester

Gyrstinge Skovhuse 24 -
Gyrstinge

4173 Fjenneslev
tlf. 5784 5501

Minigraveren
v/ Niels Pedersen

Gyrstingevej 107, 4100 Ringsted
tlf. 4160 4140
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Gyrstinge VVS
Aut. VVS-installatør

Aut. Kloakmester
Bakkegårdsvej 63, 4100 Ringsted

tlf. 5784 5323
www.gyrstingevvs.dk

Krogagergård
Produktion og salg af økologisk
okse- og svinekød, grøntsager

og meget andet.
Ørnekildevej 22 - Ørslevvester

4173 Fjenneslev
tlf. 5784 9457 – 4054 0457

www.krogagergaard.dk

Tømrer Thomsen
Fjenneslev

Alt i tømrer- og
snedkerarbejde

Bakkegårdsvej 26 - Ørslevvester
4173 Fjenneslev
tlf. 2190 6871

E-mail: gsxr@thomsen.mail.dk

New Hair
v/ Mette Andersen

Blødebjergvej 11 - Gyrstinge
tlf. 5767 2322

(onsdag lukket)

Gyrstinge/Ørslevvester
Lokalråd

udlejer telt (6x8 m)
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. 5767 6771 Fax 5767 6781

Mobil 3063 9295
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 kr.
Evt. hjælp til opsætning 500 kr.

Kontakt Malene på
mobil 2211 9011

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

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

Kildeskolen, www.kilde-skolen.dk
leder Vibeke Havre, Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7262, vibh@ringsted.dk

Kildeskolens SFO og børnehave
leder Flemming Povlsen, Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7266,

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, jahu1@privat.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

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 forsamlingshus, en Spar-købmand, en skole med tilhørende SFO
og børnehaveafsnit, en skovbørnehave, en 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 disse sider
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 måske du bare kan spørge naboen.
Under alle omstændigheder – velkommen til!

Bøgebladets redaktion
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Kalender

Marts
29. Beboerfest, arr. Forsamlingshuset, kl. 18.30
30. Løb og stavgang i St. Bøgeskov, GIF, hver søndag kl. 9.00
31. Års- og repræsentantskabsmøde, Kildehallen, kl. 19.00

Bogbussen holder ved Spar-butikken, hver mandag kl. 14.30-15.15

April
Bøgebladet udkommer

01. GIFs udendørs fodboldsæson starter, Kildeskolens baner
12. Arbejdsdag, Kildeskolens børnehave og SFO
17. St. Bededag familieaften, Gyrstinge Forsamlingshus, kl. 18.00
22. Generalforsamling, Byg og Bo, Gyrstinge Præstegård, kl. 19.30

Maj
01. Beachvolley sæsonen starter, bag Kildeskolen, hver torsdag kl. 19.30
02. Lukkedag, Kildeskolens Børnehave og SFO
04. EnergiDagen 2008, St. Bøgeskov, kl. 11.00
07. Rundbold sæsonen starter, Kildeskolens baner, hver onsdag kl. 19.00
10. Konfirmation, Gyrstinge Kirke, 10.00

Pigeraketten, Kildeskolens baner, kl. 13.00-16.00
12. Friluftsgudstjeneste, Vedbygaards Park, Ruds Vedby, kl. 10.30
18. Gåtur Gyrstinge Sø rundt, GIF, kl. 10.00
25. Deadline Bøgeblad
29. Skolefest, Kildeskolen

Juni
Bøgebladet udkommer

19. Børne- og ungdomskoncert, Gyrstinge Kirke, kl. 19.30
23. Sankt Hansfest i Præstegårdshaven
27. Kildeskolen går på sommerferie
...

September
06. Sponsorcykelløb, arr. Kildehallen

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


