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Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd

Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 23 64 31 13
Næstformand: Birgitte Niemann, Bakkegårdsvej 1, Fjen. (red.) 57 80 80 58
Kasserer: Kirsten Forsingdal, Ørnekildevej 22, Fjen. 57 80 94 57

Steen Mortensen, Gyrstingevej 41 31 95 06 93
Jens Vejbæk, Gyrstinge Bygade 61 38 11 10 44
Arne Aagesen, Harpeager 7, Fjen. 35 85 77 79
Jens Hynne Petersen, Blødebjergvej 6 33 93 09 14
Heidi Larsen, Bakkegårdsvej 52 57 84 40 46
Pia Fussing, Gyrstinge Præstemark 45

Gyrstinge/Ørslevvester Menighedsråd

Formand: Grethe Larsen, Gyrstinge Bygade 85 57 84 51 61
Næstformand: Jens Vejbæk, Gyrstinge Bygade 61 38 11 10 44
Kasserer: Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen. (red.) 57 80 93 25

Else Hansen, Gyrstinge Præstemark 41
Jan Karsberg, Høtoften 13 57 60 32 60

Sognepræst Lisbeth Lundbech, Bringstrup Præstegård 57 61 30 10

Andet:
Graver Kirsten Kristensen 22 43 64 62
Kirkeværge Jens Vejbæk 38 11 10 44

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 (red.).
Næste blad udkommer oktober 2009 - deadline 25. sep.
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Lokalrådet skriver
Den danske sommer er en lunefuld størrelse, som giver både sol og regn
og dette år har ikke været nogen undtagelse, men vi var heldige til Sankt
Hans. Solen skinnede det meste af dagen og aftenen var forholdsvis lun,
hvilket sikkert var en af årsagerne til, at så mange endnu en gang var mødt
op til den efterhånden traditionsrige fest i Præstegårdshaven. Det er en
travl dag for rigtig mange lokale beboere, og det kan derfor knibe med at
få tid til at tale med alle dem, man gerne vil takke for deres enorme indsats.
Jeg vil derfor benytte denne lejlighed til at sige tak til de mange, som var
med til at hjælpe. Det gælder såvel de mange, der mødte op for at hjælpe
med at sætte telte, borde og stole op som dem, der på selve dagen var med
til at sælge øl og vand, tilberede og servere mad, bage kager og lave kaffe,
og så selvfølgelig dem, der var med til at transportere de ret store indkøb,
som skal gøres i forbindelse med et arrangement af den størrelse.

Et forhåbentlig endnu større arrangement kommer til at løbe af stabelen
lørdag den 5. september, hvor Lokalrådet i samarbejde med Landsbyhuset
arrangerer ‘Gyrstingedag’. Det er tanken, at dagen indledes med Tour de
Gyrstinge, det traditionelle sponsorcykelløb, hvor der køres bidrag ind til
det Landsbyhus, som borgmesteren samme dag tager første spadestik til.
Efter cykelløbet vil der være loppemarkedsboder i skolegården samt
arbejdende værksteder i Præstegården. Vandværket vil være åbent for
fremvisning og i kirken vil Mogens Larsen fortælle lidt om kirkens historie
for dem, der er interesseret i det. Dagen sluttes af med festmiddag i teltet
på plænen foran skolen. Den endelige tidsplan vil kunne ses andetsteds i
bladet, ligesom der på selve dagen vil blive uddelt programmer med præcis
beskrivelse af aktiviteter og tidspunkter.
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Lokalrådet skriver - fortsat
De omtalte markedsboder (stadepladser) kan købes for 100 kr. for voksne
og 25 kr. for børn under 12 år, så hvis du trænger til at få ryddet op i
kælderen eller i skuffer og skabe, så er her en lejlighed til at sælge ud af
diverse gemmer. Er du interesseret i at købe en bod, kan det ske ved
henvendelse til et af lokalrådsmedlemmerne (adresser og telefonnumre
kan ses forrest i dette blad).

Til festmiddagen kan der ligeledes købes billetter hos
lokalrådsmedlemmerne. Prisen er 140 kr. for voksne og 70 kr. for børn
under 12 år. Børn under 5 år kommer gratis med.
Der kan købes drikkevarer i baren.
Et eventuelt overskud doneres ubeskåret til Landsbyhuset.
Vi håber selvfølgelig, at rigtig mange har lyst til at komme og være med
til at gøre byen levende og interessant for de forhåbentlig mange udefra
kommende gæster.

Sidste frist for køb af alle billetter er lørdag den 29. august.
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Landsbyhuset skriver
Sidste nyt om Landsbyhuset
Det kan nu siges med sikkerhed, at opførelsen af Landsbyhuset påbegyndes
her i efteråret efter de tegninger, arkitektfirmaet CEBRA har udarbejdet.
Der er stadig detaljer i projektet, der ikke er fastlagt, og den endelige
tidsplan er ikke på plads.
Siden sidst har vi fået besked fra Realdania Fonden om, at vi - som vi
håbede på - kan disponere over 2,5 mio. kr. fra fonden. Projektet har været
sendt ud i licitation, og vi har fået tilbud fra fem forskellige firmaer.
Tilbuddene viser, at vi har penge nok til projektet, men at vi nok bliver
nødt til at vælge nogle billigere løsninger på materialesiden, end
arkitekterne havde som første ønske. Bestyrelsen skal nu diskutere
tilbuddene, og derefter mødes med arkitekter og bygherrerådgiver for at
træffe en beslutning om, hvilket firma der skal forestå byggeriet.
Vi regner stadig med, at første spadestik til Landsbyhuset officielt bliver
taget på Gyrstinge-dagen den 5. september, men det er ikke sikkert,
byggeriet kan påbegyndes med det samme. Blandt andet skal der først
foretages arkæologiske undersøgelser af byggeområdet. Overfladejorden
bliver gravet væk i nogle render hen over byggefeltet, hvorefter
arkæologerne undersøger, om der er spor af fortidsminder. Sydvestsjællands
Museum i Sorø står for undersøgelserne, og de har været meget
hjælpsomme og lovet, at undersøgelserne er afsluttet inden den 5.
september. Men: Hvis de finder noget af interesse, skal der foretages rigtige
udgravninger, og så bliver hele byggeprojektet skubbet.
Den 16. juni afholdt vi beboermøde om projektet, og der kom flere gode
forslag til, hvordan vi skal udnytte arealerne rundt om huset. I første
omgang har vi ikke penge til at lave det hele, men det kan forhåbentlig
komme hen ad vejen. Gode ideer er stadig velkomne. Ellers er den bedste
måde du kan støtte projektet på at melde dig som rytter eller sponsor til
Tour de Gyrstinge, så vi kan få et godt overskud på arrangementet.

Venlig hilsen
Jens Andersen.
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Landsbyhuset afholder sponsor cykelløb

TOUR de GYRSTINGE

Lørdag den 5. september 2009

Efterårs klassikeren hvor alle kan være med.
Starten går ved Kildeskolen

Tour de Gyrstinge vil som de sidste par år blive delt op i 3 løb:

1- De kommende stjerner 15 min. (op til ca. 5 år)
2- De lidt større stjerner 25 min. (fra ca. 6 år)
3- Voksenløb 60 min. (incl. de store drenge)

Sæt kryds i kalenderen, kom og bak op om vores Landsbyhus.

Program for dagen:

11:30 – 12:00 Uddeling af startnumre
12:00 – 12:15 Cykelløb - De kommende stjerner
12:20 – 12:45 Cykelløb - De større stjerner
13:00 – 14:00 Cykelløb – Voksenløb
14:00 – 17:30 Kræmmermarked
14:30 – Første spadestik til Landsbyhuset

     18:00 – Fælles spisning og fest

Det vil hele dagen være muligt at købe drikkevarer.
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Fonden Landsbyhuset arrangerer sponsor cykelløb i Gyrstinge:

lørdag den 5. september 2009
kl: 12:00 – 22:00

I år indgår TOUR de GYRSTINGE som en del af GYRSTINGE DAGEN
der afholdes af Lokalrådet for Gyrstinge & Ørslevvester.

Voksenløbet køres på en rundstrækning i Gyrstinge på knap 2 km.,
varigheden af løbet er 60 minutter. Ruten er med start på Bygaden ud
for skolen og videre ad Bondebjergvej og Gystingevej og tilbage ad
Bygaden.
Børneløbene afholdes i Bygaden på afspærret rute.

Formål:
Formålet med løbet er at skaffe penge til det nye Landsbyhus i Gyrstinge,
samt at skabe en hyggelig og festlig dag for hele lokalsamfundet.

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 den 22. august 2009. Bemærk der er forskellige
sponsoraftaler!
SPONSORAFTALER kan downloades fra www.landsbyhuset-
gyrstinge.dk

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

Løbs arrangører:

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

Martin Niemann, Bakkegårdsvej 1, 4173 Fjenneslev
Tlf: 5780 8058 email: martin@landsbyhuset-gyrstinge.dk
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LOF skriver
LOF-kurser i Gyrstinge-Ørslevvester sogn
Hold 6142: PC-kursus for begyndere
Kildeskolen. Mandag kl. 18.00-20.45. Starter 7. september
Lærer: Steen Mortensen, tlf. 3195 0693

Hold 6151: Internet og e-mail for begyndere
Kildeskolen. Onsdag kl. 18.00-20.45. Starter 9. september
Lærer: Steen Mortensen, tlf. 3195 0693

Hold: 6145: Tekstbehandling for begyndere
Kildeskolen. Torsdag kl. 16.00-18.45. Starter 10. september
Lærer: Steen Mortensen, tlf. 3195 0693

Hold 6150: Regneark for begyndere
Kildeskolen. Torsdag kl. 19.00-21.45. Starter 10. september
Lærer: Steen Mortensen, tlf. 3195 0693

Hold 6096: Gyrstinges historie
Kildeskolen. Lørdag 7. november kl. 10.00-12.00
Foredragsholder: Mogens Larsen, tlf. 5784 5161
Hvorfor hedder landsbyen Gyrstinge? Der fortælles om de ældste tider, kirken
og præsterne i katolsk og protestantisk tid. Hvad er det for en indristning, der er
i kirkens mur. Kilden i St. Bøgeskov, Stavnsbåndstiden, udskiftningen efter 1788,
sognestyret og erhverv i 17-1800-tallet, søen samt gamle gårde, slægter og kendte
personer, der (måske) har været i Gyrstinge.

Hold 6134: Debatarrangement om „Alternative behandlinger“
Foredrag: Danske helligkilder
Debat: Er vi igen ved at vende tilbage til ældgammel overtro, når vi ser på de
alternative behandlinger?
Kildeskolen. Torsdag 22. oktober kl. 19.30-21.00
Foredrags- og debatleder: Mogens Larsen, tlf. 5784 5161

Hold 6295: Korsang
Kildeskolen. Onsdag kl. 19.00-21.00. Starter 23. september
Korleder: Therese Peyrelier, tlf. 3216 1517

Tilmelding: LOF, Gyrstinge Bygade 85, 4100 Ringsted
Tlf. 5784 5161 – 5761 4347 – email: ringsted@ringsted.dk –www.lof.dk/ringsted
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  Tirsdagsklubben skriver
Tirsdagsklubben var den 9. juni på en meget dejlig udflugt, som denne
gang havde Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm som mål.
Besøget startede med kaffe og ostemadder, hvorefter enhver frit kunne
bruge tiden på de meget afvekslende og informative udstillinger om næsten
alt indenfor jagt og skovbrug gennem tiderne.
Museet er mere end ét besøg værd og mange deltagere ville gerne komme
igen (måske en onsdag, hvor der er gratis agang?).
Hjemturen gik via Roskilde, hvor vi holdst en lille drikkepause, til Osted
Kro, hvor der var en lækker menu klar og alle 32 deltagere vendte mætte
af diverse indtryk og god mad og godt selskab tilbage til Gyrstinge kl. ca.
20.

Sct. Hans aften var Tirsdagsklubben igen klar. Denne gang med kaffe- og
kagesalg, som igen i år var en stor succes. Tak til alle vore kunder!!

Den 15. september er der sensommerfest på Gyrstinge Skovkro. Samtidig
fejrer klubben, at det er 20 år siden Gyrstinge, Bringstrup og Sigersted
blev samlet til én klub med gode tilbud til pensionister og efterlønnere i
lokalområdet.
20 års-jubilæet bliver med kaffebord, underholdning og aftensmad.
Arrangementet annonceres yderligere i Lokalbladet.

Venlig hilsen
Hilde Andersen



11Bøgebladet august 2009

Din

Kirke

Søskovsgudstjenesten 2. Pinsedag
Dette kan gøres hurtigt: Det var pinse, det var solskin, det var varmt, det
var en  livfuld og god gudstjeneste. Over 600 mennesker var mødt op
Desuden var der spejdere og flag, præster i stort antal samt folkemusikere
og et stort frivilligt kor. Alt gik, som det skulle. Derfor: kom næste år og
vær også du med.

/LL
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GUDSTJENESTELISTE
Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge

August
02. – 8. s.e.trin.: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30
09. – 9. s.e.trin.: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
16. – 10. s.e.trin.: Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30
23. – 11. s.e.trin.: Haraldsted 9 – Gyrstinge 10.30
30. – 12. s.e.trin.: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30

September
06. – 13. s.e.trin.: Gyrstinge 9 (S. Legarth)
13. – 14. s.e.trin.: Allindemagle 9 – Sigersted 10.30

(diakonindvielse)
20. – 15. s.e.trin.: Bringstrup 10 (høst)
27. – 16. s.e.trin.: Gyrstinge 10 (høst)

Oktober
04. – 17. s.e.trin.: Sigersted 10 (høst – minikonfirmander

medvirker)

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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Ekskursion til Dansk Jødisk Museum

Onsdag den 2. september  kl. 9.50 fra Ringsted Station.

Vi tager toget til København og går på opdagelse i den jødiske verden;
deltagerne bedes selv afholde togudgiften t/r. Vi vil komme ud på en
spadseretur af ca. 20 minutters varighed, hvorfor det er nødvendigt at kunne
transportere sig selv rundt.
Tilmelding er nødvendig og sidste frist er 19. august til:
Sognepræst Lisbeth Lundbech, Egerupvej 11, 4100 Ringsted,
tlf. 5761 3010.
(obs! telefonsvarern slår altid til, hvis du venter længe nok)

*****

Begyndergudstjeneste i Gyrstinge

Torsdag den 20. august kl. 19.30 i Gyrstinge kirke

Begyndergudstjeneste er, som navnet siger det, for begyndere - også for
voksne begyndere. Det er ikke en børnegudstjeneste. Den er desuden åben
og offentlig for alle.
Gudstjenesten den 20. august vil være tilrettelagt således, at den kun vil
indeholde gudstjenestens væsentligste elementer. Desuden vil der være
forklaringer og kommentarer undervejs. Vi har gennem nogle år afholdt
en sådan begyndergudstjeneste – med god succes i øvrigt!
Begyndergudstjenesten har samtidig dannet optakt til efterårets
konfirmandundervisning, hvorfor der også plejer at være et stort
fremmmøde af de kommende konfirmander med deres familie.
Derfor kom, vær med og få en god oplevelse.
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Sidste frist for tilmelding til sognerejse til Israel
OBS! Absolut sidste frist for tilmelding til sognerejse til Israel er onsdag
den 2. september .
For yderligere information, udførligt program samt tilmelding til rejsen:
Sognepræst Lisbeth Lundbech, Egerupvej 11, 4100 Ringsted.
Tlf. 5761 3010
eller
Sognepræst Søren Legarth, Præstevej 26, 4100 Ringsted, Tlf. 5761 0660

*****
Høstgudstjenester
Høstgudstjenesterne er i år fastlagt til at ligge således:
Bringstrup kirke søndag den 20. september kl. 10.00
Gyrstinge kirke søndag den 27. september kl. 10.00
Sigersted kirke søndag den 4. oktober kl. 10.00 (minikonfirmander
medvirker)
Der er således rig mulighed for at deltage i en høstgudstjeneste. Tre søndage
i træk, men ikke ens i og med, at høstgudstjenesten i Sigersted er tilrettelagt
som en familiegudstjeneste.
Kirkerne vil være smukt pyntede – en fryd for øjet og en lise for sjælen.

*****
Diakonindvielse
Søndag den 13. september kl. 10.30 i Sigersted Kirke
Ordinand: Gitte Stolberg - Ordinatot: Lisbeth Lundbech
Vores minikonfirmandlærer, Gitte Stolberg, har anmodet om at blive
frivillig diakon hos os – et tilbud, som vi med glæde har taget imod.
For at blive indviet til diakon skal man have gennemført diakon-
uddannelsen. Denne har Gitte gennemført ved Institut for Diakoni og
Sjælesorg, Kolonien Filadelfia, Dianalund.
Diakonudddannelsen er en diakonifaglig efteruddannelse af mindst 2 års
varighed.
Ved gudstjenesten i Sigersted søndag den 13. september vil vi indvie Gitte
til tjeneste hos os. Vi glæder os til at se så  mange  som  muligt  fra  vore
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sogne, men der vil naturligvis også i dagens festlige anledning gå
indbydelser ud i mange forskellige sammenhænge.
Efter gudstjenesten serveres vin og sandwiches til de fremmødte.

v. LL

*****
Konfirmandsæson 2009/2010
Til konfirmandsæsonen 2009/2010 er der tilmeldt 12 elever til
undervisning i Gyrstinge og det ligger allerede nu fast, at vi tager på en
hel-dagsekskursion til København den 24. september, hvor vi via
Dronningens Gobeliner på Christiansborg slot vil få en grundlæggende
tematisk gennemgang af kristendommens historie i Danmark.
Senere på dagen besøger vi Planetariet – et besøg, som forhåbentligt vil
kunne give afsæt for gode diskussioner i timerne, når temaet Verdens
skabelse skal behandles.
Her kan vi næppe undgå at komme ind på temaer som Big Bang, Darwins
evolutionslære / Bibelens skabelsesberetninger o.s.v.
I november tager vi på konfirmandtræf i Roskilde sammen med nogle
tusinde andre konfirmander – i år under temaet “De 7 dødssynder“.

Lisbeth Lundbech



16

Hvad er historien bag de tre gravsten i våbenhuset?

Stenen nærmest kirkerummet har baggrund i en frygtelig tragedie.
Beretningen er citat fra „Gyrstinge sogns historie“ skrevet af Marius Beck:

Den 6. maj 1663 brændte præstegården. På mindetavlen i våbenhuset,
hvorpå der berettes om ulykken, omtales den som en „højst bedrøvelig
ildsvåde“. Ingen af præstegårdens beboere kom levende ud af den
brændende bygning. Det forekommer helt uforståeligt, at ulykken kunne
få et sådant omfang.

Nabopræsten Hans Thygesen Colding fra Bringstrup var på besøg for at
give sin embedsbroder den hellige nadver, efter at sognepræsten Jens
Povelsen havde holdt altergang om formiddagen. Begge præsterne
indebrændte tillige med hr. Jens Povelsens hustru Marie Christensdatter,
pigen Maren Olesdatter, en lille pige Ane Ibsdatter, en kone fra byen
Kjersten Anders Matzens og desuden en karl fra Bringstrup, Anders
Christensen, som var kørende for hr. Hans Thygesen.

Hvad nu årsagen til denne eksplosionsagtige brand kan være, må stå hen i
det uvisse. Fra anden side, måske fra Bringstrup, er berettet, at ilden
skyldtes en gryde fedt, der er kogt over.

Beretningen fra den kendte roman om Møller-Anders, som går ud på, at
han med forsæt har forvoldt ulykken som en hævnakt mod de to præster,
kan vi roligt se bort fra som en ond drøm, der ikke har noget med
virkeligheden at gøre – og tillige som en usømmelig og uansvarlig
mistænkeliggørelse af hæderlige menneskers eftermæle.

Om mindetavlen i våbenhuset er optegnet til Dansk Folkemindesamling,
at tavlen undertiden forekommer oplyst som af ild, der flammer op og
ned, så tavlen kan blive snart gloende rød, snart gul. Når folk ser denne
lue, korser de sig og siger: „Gud nåde os for ild og anden våde i Jesu
navn“.
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Kirkebogen – den gang førte man kun et eksemplar - var i huset hos degnen
Jens Rasmussen Atterup, og er således velbevaret den dag i dag på
Landsdelsarkivet. Den er ført fra 1645.

Den midterste sten er meget slidt, og det eneste, der i dag kan læses er
årstallet 1698 og bogstaverne H H S D C W. Stenen har været anvendt
som trappesten i præstegården men blev opsat i våbenhuset i 1887.

Stenen til højre for døren ind til våbenhuset er til minde om sognepræst
Peder Hansson Loch og hans kone Else Globsdatter. Peter Hansson Loch
var præst i Gyrstinge og Flinterup og døde 59 år gammel i 1710. Hans
kone døde 49 år gammel i 1709. De fik 13 børn, hvoraf de 9 efterlevede
forældrene og opsatte gravstenen. „I kærligt Ægteskab i 23 år var de af
Gud velsignet med 13 Børn, af hvilke nu de9 efterlevende har til en kærlig
Ihukommelse ladet denne Sten bekoste“. Kilde: Danmarks kirker

Grethe Larsen
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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
skal derfor rettes til
Menighedsrådet.

Nyt medlem i menighedsrådet

Tina Kristensen har søgt menighedsrådet om tilladelse til at udtræde, hvilket
menighedsrådet har besluttet at efterkomme.

Else Hansen, Gyrstinge Præstemark 41, er derfor indtrådt i menighedsrådet
med virkning fra 1. august.

Menighedsrådet siger tak til Tina for hendes indsats i menighedsrådet og
ønsker Else velkommen til samarbejdet.

Grethe Larsen
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Idrætsforeningen skriver
GIF – Gymnastik sæson 2009/2010
Så er holdene for den kommende gymnastiksæson fastlagt (se
nedenstående). Bemærk vi har i år to nye hold – Rytmepiger og Ældre
Motion. Alle hold starter uge 37

Spillopper v/Maja (tlf. 2870 7545) og Mette (tlf. 5767 3541)
Sjov med leg og bevægelse for børn i alderen 3-4 år.
Tirsdag kl. 15.30 – 16.30

Krudtugler v/Hanne (tlf. 3585 7779) og Charlotte (tlf. 4710 1067)
Gymnastik og leg for børn i alderen 5-6 år
Onsdag kl. 15.30 – 16.30

De seje springere I v/Kim (tlf. 5786 3007) og Linda (tlf. 5760 8141)
Springgymnastik for begyndere og øvede for børn fra bh.klasse til og med
2. klasse
Torsdag kl. 16.00 – 17.00

De seje springere II v/Kim (tlf. 5786 3007) og Linda (tlf. 5760 8141)
Springgymnastik for begyndere og øvede for børn fra 3. klasse til og med
5. klasse
Torsdag kl. 17.00 – 18.00

Rytmepiger v/Lone (tlf. 5784 5453) NYHED
Rytmisk gymnastik med serier og dans for piger fra 3. klasse og opefter
Onsdag kl. 17.00 – 18.00

Motionsdamer v/Lone (tlf. 5784 5453)
(Step, kondi, styrketræning og MBL - mave, baller, lår)
Onsdag kl. 19.00 – 20.00

Ældre motion v/Inga (tlf. 5784 5425) NYHED
Lettere motion hvor alle kan være med. Nærmere info med tid og sted
følger senere.

Spørgsmål til de enkelte hold kan rettes til instruktørerne.
Vi glæder os til at se nye som gamle gymnaster – på gensyn uge 37.
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Idrætsforeningen skriver - fortsat
Nøgle-efterlysning:                        
Rigtig mange personer (trænere, badmintonspillere m.v.) har gennem årerne
fået udleveret nøgle til gymnastiksal, boldskur eller skabe i.f.m.
gymnastiksalen.
Hvis nogle har nøgler liggende, som ikke længere har brug for dem, - ja så
vil vi (GIF) meget gerne ha´ dem retur, så det bliver muligt at udlevere til
nye brugere.

Nøgler kan afleveres hos nedenstående:
Inge Krag-Andersen
Gyrstinge Bygade 49
4100 Ringsted
Tlf. 5784 5018/2246 6436 (bedst mellem 17-21)                                    

Badminton:
Har du/I lyst til spille badminton så er der igen i år mulighed for det i
Kildeskolens gymnastiksal.
Pris: 250,- pr. person for en fast ugentlig time i den kommende sæson.
Tider: Mandag-tirsdag-onsdag-torsdag-fredag fra kl. 17.00 – 22.00

Lørdag fra kl. 9.00 – 12.00
Fordelingsprincip: „Først til mølle…“, - dog har gymnastiktider altid første
prioritet.

Kontaktperson: Inge Krag-Andersen
Gyrstinge Bygade 49
4100 Ringsted
Tlf. 5784 5018/2246 6436 (bedst mellem 17-21)
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Idrætsforeningen skriver - fortsat
Der var altså SUPER SOMMERSJOVT i Gyrstinge!!
Humøret var højt og vejret var med dem, da 30 glade børn deltog i Gyrstinge
Idrætsforenings  (GIF) „Sommerjov“ i dagene 6.-9. juli.

Kildeskolen i Gyrstinge lagde baner og faciliteter til, da GIF for anden
gang med kæmpesucces lavede Sommersjov i SFO’ernes første lukkeuge.
På den måde blev det nyttige forenet med det smaddersjove: far og mor
kunne komme på arbejde (hvis de skulle dét) og børnene havde festlige
dage med masser af sport, fællesskab og frisk luft.

Der blev prøvet mange sportsgrene af: badminton og ridning, fodbold og
springgymnastik, orienteringsløb, høvdingebold m.m. Og der blev leget!
Det blev også til en gåtur til St. Bøgeskov, hvor der blev fisket, leget og
bagt snobrød.

I pauserne kunne små og lidt større „slappe lidt af“ med en tur på den
kæmpestore hoppepude eller måske snuppe sig lidt frugt eller hjemmebagt
brød (uhm!). Eller en rask lille vandkamp, når nu vejret altså sådan var til
det… Der var ikke en dag uden gennemblødte børn.
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Idrætsforeningen skriver - fortsat
Pludselig rullede Benløse Frivillige Brandkorps ind på Kildeskolens
boldbaner med deres flotte brandbil. De lagde en stor pude skum ud, som
børnene på alle måder rullede, dykkede og trampede i. FEDT. Bagefter
viste brandfolkene deres udstyr frem og inviterede indenfor i brandbilen.
Mon ikke de fik rekrutteret et par fremtidige brandfolk?

Børnene kom fra hele Ringsted
Kommune, men de fleste var dog
lokale og går til dagligt på Kilde-
skolen. Instruktørerne på „Sommer-
sjov“ var fortrinsvist forældre, der
hver lagde 1-2 ulønnede arbejds-
dage i projektet. Desuden havde
foreningen hyret enkelte instruktø-

rer „udefra“ og for at give det hele lidt voksensammenhæng: Cecilie og
Rami, der også var børnenes voksen-superstjerner sidste år.

Børnene har været vældigt positive overfor alt, hvad de er blevet trukket
ud i, siger de voksne. Spørger man børnene, hvad der var bedst, var
topscoreren nok brandfolkenes skum. Som tre af de yngste sagde:
„Skummet! Fordi man kunne hoppe og lege i det“, „Skummet, man kunne
rulle i det! Og „Skummet! Det var dejligt blødt og det lignede en sky“. De
ældste kunne tilføje „Det var sjovt, at man kunne prøve en hel masse ting
og være sammen med de voksne“.
Og så var der Augusts nr. 1: „Det var
at være sammen med Rami og få
buksevand“.

Instruktørerne har fået meget ros fra
forældrene, der også har meldt om
meget glade og trætte børn, der
HELT SIKKERT vil til sommersjov
igen næste år.
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 Støt din lokale

OBS! Nu også med tips & lotto

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

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

LOF
Ringsted Dag- & Aftenskole

Leder: Mogens Larsen
Gyrstinge Bygade 85

4100 Ringsted
tlf. 5784 5161

Gyrstinge
forsamlingshus
Gyrstinge Bygade 23,

4100 Ringsted
tlf. 5115 5921

New Hair
v/ Mette Andersen

Blødebjergvej 11 - Gyrstinge
tlf. 5767 2322

(onsdag lukket)

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. 5780 9457 – 4054 0457

www.krogagergard.dk

Tømrer Thomsen
Fjenneslev

Alt i tømrer- og
snedkerarbejde

Bakkegårdsvej 26 - Ørslevvester
4173 Fjenneslev
tlf. 2190 6871

E-mail: gsxr@thomsen.mail.dk

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

AJANDER
Klinik for fodterapi

v/ Line Ajander
Benløsecentret

Benløseparken 2, Ringsted
tlf. 22-999-770
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Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvester:
formand Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, Ringsted
2364 3113, lokalraadet@gyrstinge.dk

Menighedsrådet
formand Grethe Larsen, Gyrstinge Bygade 85, Ringsted
5784 5161, Grethe.Larsen@skolekom.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, fpo@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

Landsbyhuset
formand Jens Andersen, Gyrstingevej 101, Ringsted
5784 5526, jahu1@privat.dk

Byg og Bo
formand Ole Olsen, Nordbjergvej 32, Ringsted
5761 3039, loenninge@post.tele.dk

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

August
Bøgebladet udkommer

02. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 8.00-9.00, hver søndag
03. Bogbussen holder ved SPAR, kl. 14.30-15.15, hver mandag
10. Kildeskolen starter nyt skoleår, kl. 9.00
11. Børnehaveklassen starter i skole, kl. 9.00
20. Begyndergudstjeneste, Gyrstinge Kirke, kl. 19.30
22. Sidste frist for aflevering af sponsoraftaler til Tour de Gyrstinge
29. Sidste frist for køb af stade- og/eller spisebilletter til Gyrstingedagen

September
02. Ekskursion til Dansk Jødisk Museum
05. Gyrstinge-dagen m. Tour de Gyrstinge
08. Gymnastiksæsonen starter, GIF
15. Tirs.klub.: 20 års jubilæum, Gyrstinge Skovkro
24. Konfirmandekskursion til København
25. Deadline, Bøgebladet
27. Høstgudstjeneste, Gyrstinge Kirke, kl. 10.00
29. Møde vedr. fibernet, Kildeskolen, kl. 19.30

Oktober
Bøgebladet udkommer

12.-16. Efterårsferie, Kildeskolen

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


