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Lokalrådet skriver
Som det sikkert vil være de fleste bekendt gennem dags- og ugepressen,
har Ringsted kommune haft planer om at gøre fire af kommunens seks
landsbyskoler til rene indskolingsskoler, dvs. at skære 4. til 7. klasse væk.
Det forslag førte til, at Lokalrådet og Kildeskolens bestyrelse indkaldte til
et borgermøde om de problemer, vi mener, det vil medføre for et område
som vores. Syv politikere var mødt frem for at enten forsvare eller angribe
forslaget, og ca. 120 borgere både fra Gyrstinge/Ørslevvester og fra de
andre berørte områder var klar med mange gode spørgsmål og argumenter
imod planerne. Om det var mødet, der gjorde det, eller om politikerne
bare er kommet til fornuft vides ikke, men i skrivende stund ser det i hvert
fald ud til, at der ikke i denne omgang sker noget drastisk på skoleområdet.
Det var dejligt at se, at så mange støtter op om skolen, og det giver da håb
om, at der fremover måske vil være lidt større søgning til netop vores
skole, så vi ikke igen kommer i samme situation. Der er ingen tvivl om, at
de helt små skoler sidder yderst på pinden, når der skal spares på
kommunens budget, så det er væsentligt at fastholde eller endda hæve
elevtallet.
Den 4. september var det så tid at indvie vores nye Landsbyhus. Det blev
en både festlig og hyggelig dag for de mange gæster. Et fantastisk opbud
af sponserede cyklister i alle aldersklasser, en festlig indvielsesreception
og en dejlig fest for 330 mennesker om aftenen. Endnu et bevis på, at der
er mange mennesker, der tror på og vil arbejde for fællesskabet her i
området.
Efteråret er over os, selv om vi netop har haft nogle dage med fantastisk
vejr. Denne årstid inspirerer til indendørs sysler og vi vil derfor opfordre
til at finde håndarbejdet frem og komme en tur ned i Præstegården og
møde ligesindede hver anden torsdag fra kl. 14 – 17. Vi starter torsdag den
30. september og bliver i hvert fald ved indtil påske. Alle er velkomne
uanset hobby. Vi vil også gerne lære fra os, hvis der er nogle, der har
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Lokalrådet skriver - fortsat
problemer med et stykke håndarbejde, men vi lover ikke, at vi har løsningen
på alle problemer.
Torsdag den 28. oktober holder Lokalrådet i samarbejde med Historiens
Hus Lokalhistorisk aften. Program kan findes andetsteds i bladet. Mange
af vi tilflyttere har oplevet, at vi stadig kendes på, hvis hus vi bor i. Som
en sagde til os, da vi flyttede hertil, så kan der godt gå 25 år, før man bor
i sit eget hus, forstået på den måde, at mange af de gamle huse har været
beboet af den samme familie i generationer, og det kan derfor være svært
at vænne sig til, at der er kommet nye navne til. Det er ikke ment negativt,
men det er bare nemmere at huske. Hvis du sidder med spørgsmål om de
mennesker, der tidligere har boet i dit hus, eller hvad det har været brugt
til, eller hvis du bare gerne vil vide noget om Gyrstinge eller Ørslevvester
i gamle dage, så kom og få en hyggelig aften med os.
Inden næste Bøgeblad udkommer har vi rundet 1. søndag i advent den 28.
november. Der vil traditionen tro være familiegudstjeneste i kirken og
derefter vil vi tænde træet på plænen foran skolen. Lokalrådet vil så stå
for en lille forfriskning i Præstegården, helt som vi plejer, tør jeg godt
skrive, for det vil i år være 5. gang, vi fejrer indgangen til julemåneden på
denne måde. Alle er som sædvanlig velkomne.
Vera Mortensen
Lokalrådet

Foto fra www.gyrstinge.dk
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Skotsk whisky aften
Så gør vi det igen.
Lokalrådet i Gyrstinge/Ørslevvester indbyder til en whiskysmagning,
fredag den 21. januar 2011 kl. 19.30 i Gyrstinge Præstegård.
Det er så blevet til den 7. gang vi holder whiskyaften i Gyrstinge.
Det er måske i god tid, men da jeg ved, at der er flere der har meldt
afbud til de tidligere aftener p.g.a. mange ting, så er jeg nu så tidligt
ude, at alle har en chance for at planlægge datoen.
Samtidig er det begrænset, hvor mange der kan deltage, så
tilmeldingerne bliver behandlet efter „først til mølle“ princippet.
Jeg er begyndt at indkøbe whiskys, der er kommet en del nye på
markedet, men vi kan holde den samme pris som sidst, nemlig 200 kr.
for deltagelsen i arrangementet.
Der vil blive præsenteret et udvalg af de forskellige whiskys, som
Skotland er så kendt for, lige fra Whisky lavet på det blideste
kildevand og lette bygmalt til de tunge Whiskys lavet på „mosevand“
og bygmalt røget over mosetørv. Men som lovet på den sidste aften,
så vil der også blive præsenteret en „udenlandsk“ single malt.
Kort sagt er der mulighed for at prøve et udsnit af de mange
forskellige skotske varianter og samtidig få lidt af vide om
whiskyfremstilling.
Kenn står for præsentationen af whiskyen.
Er du interesseret, så kontakt Kenn på telefon 5784 5639/eller mail
kenn@vium.org, gerne hurtigt, da der er begrænset deltager antal.
Prisen for arrangementet er 200 kr.
For en god ordens skyld, så er der rygeforbud til dette arrangement,
der er selvfølgelig mulighed for at gå udendørs og nyde den smukke
præstegårdshave, når først de røgede whiskys er i glasset.
Vel mødt på Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvesters vegne
Kenn
Bøgebladet oktober 2010
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Lokalråd & skolebestyrelse skriver
Tusind tak for den store opbakning til beboermødet på Kildeskolen den 9.
september. Det var dejligt at så mange beboere var mødt op, både
kommende, nuværende og tidligere brugere af skolen, og også tak til de
mange borgere fra de øvrige berørte skoler. Anledningen var jo også ganske
alvorlig; byrådet puslede med tanken om at fjerne fire klasser fra vores
skole, og dermed gøre Kildeskolen og tre andre landsbyskoler til rene
indskolingsskoler. Det mente vi i både skolebestyrelse og Lokalråd, på
sigt ville betyde en lukning ikke bare af vores skole, men deraf følgende
også en lukning af vores landsby. Hvis der passerer færre beboere gennem
byen, får vores købmand også færre kunder. Landsbyhuset er bl.a.
økonomisk baseret på, at skolen kan bruge hallen til idræt og at SFO,
børnehave og Gyrstinge Idrætsforening bruger Landsbyhuset til aktiviteter
om eftermiddagen.
Uden det fundament vil Landsbyhuset ikke kunne eksistere og uden skole,
butik, idrætsfaciliteter mm., vil det blive svært at tiltrække nye (børne-)
familier til byen.
Forslaget faldt jo heldigvis til jorden, og det er besluttet „kun“ at fjerne
vores 7. klasse, hvilket vi heller ikke er ubetinget begejstrede for.
Men én ting er hvad vores politikkere kan finde på – noget andet er hvad
vi selv gør. Som sagt var det dejligt at så mange deltog i beboermødet,
men skal vi bevare både skole, butik, Landsbyhus m.m. i fremtiden kræver
det, at vi også i hverdagen viser vores støtte, og ikke mindst bruger de
muligheder vi nu engang har tilkæmpet os. Det er ikke nok at naboen
bruger skolen – mener vi virkelig, at den skal bevares, skal flere benytte
sig af, at børnene kan have en skole i deres nærmiljø, hvor deres kammerater
er, og hvor de med tiden selv kan transportere sig til og fra, uden at skulle
af sted med bus tidligt om morgenen. Fra tid til anden dukker der rygter
op om, at „skolen jo har et dårligt ry“, og „at eleverne ikke lærer nok“. Til
det kan vi kun anbefale, at man selv er lidt opsøgende, evt. besøger skolen,
eller søger sine informationer mere end ét sted. For selvfølgelig vil vi alle
sammen gerne gøre det bedste for vores børn – men er det bedste ikke
netop, at børnene kan færdes trygt og sikkert i lokalområdet, blandt børn
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Lokalråd & skolebestyrelse skriver
og voksne de kender fra skolen? Nogle gange glemmer vi måske også, at
noget af det bedste vi som forældre kan gøre, er at involvere os i vores
børns liv og hverdag, bl.a. ved at deltage i forældremøder, skole/hjemmøder,
madbix’er og hvad der ellers måtte være. Det er langt nemmere at tale
med både andre forældre og lærere om de svære ting, der måtte opstå,
hvis man samtidig har haft en løbende kontakt med dem i andre
sammenhænge.
For os der dagligt bruger skolen, og har glade og tilfredse børn, der er
nysgerrige og lærer en masse, kan det derfor godt være lidt trist at opleve,
når forældre vælger andre skoletilbud „fordi de har hørt noget dårligt“, da
det på sigt også vil gå ud over vores børn, når skolen mister elever. Så vi
vil derfor blot opfordre til, at I, når I vælger skole, selvfølgelig tænker på
jeres eget barn, men måske også lidt på vores andres børn, og ikke mindst
på vores landsby som helhed – den er vi i hvert fald mange, der gerne vil
kæmpe for. Og jo, Kildeskolen lever, så lad os hjælpes ad med at give den
et godt og langt liv - på sigt måske som 9. klasses-skole?!
Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Kildeskolen og Lokalrådet for Gyrstinge/
Ørslevvester

Kildeskolen skriver
I uge 33 var den nye Udskolingsgruppe på Kildeskolen på lejrtur til Bækken
i Sønderjylland, og på de følgende sider kan læses et uddrag af en af
elevgruppernes dagbøger fra turen.
Udskolingsgruppen består af elever fra 5.-7. klasse, og for de fleste af
dem var det første gang, de skulle så langt væk i så lang tid, på en lejrtur.
Det var derfor nogle spændte børn, der mødtes på Ringsted station tidligt
om morgenen den 16. august ...
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Kildeskolen skriver - fortsat
Første dag på Bækken - Mandag d. 16. august
Vi startede med at ankomme til Ringsted Station kl. halv syv. Vi var alle
meget trætte.
Kl. ti minutter over syv tog vi toget til Kolding. Vi kørte toget i lang tid.
Vi snakkede om alt mellem himmel og jord.
Derefter toget fra Kolding til Tinglev. Så tog vi bus fra Tinglev til
Sønderborg. Og så endnu en bus frem til vores mål, som var ca. en km. fra
Bækken. I det hele tog det ca. 6 timer at nå frem.
Vi var fremme lidt i et. Så brugte vi en halv time på at pakke ud på vores
værelser.
Pigerne sov ovenpå drengene nedenunder. I det første pigeværelse på
venstre hånd sov Katrine K, Katrine, Søs, Sofie, Stine og Kristine. I
pigeværelset på højre hånd sov Katrine J, Melanie, Nadja, Julie, NajaLuna, Sarah, Simone og Ina.
I det andet pigeværelse på venstre hånd sov Rikke, Jasmin, Eva, Amanda,
Denise og Camilla.
Nedenunder i første drengeværelse på venstre hånd sov Theis, Emil J,
Christoffer, Marc og Karl Emil. Drengeværelse nummer to sov Rasmus
N, Oliver, Nicolas, Jacob, Emil Munk og Kasper. I det sidste og tredje
drengeværelse sov Malthe, Nicklas B, Rasmus K, Magnus og Valdemar.
Så spiste vi frokost halv to. Det bestod af pølsehorn, frikadeller, kylling,
gulerod, æble og vindruer.
Så snakkede de voksne; „Bla, bla, bla“.
Så fik vi fritid indtil kl. fire – som er nu – og nu sidder vi her og skriver i
dagbogen.
Nu er den så kvart over.
¼ af os er utilfreds med, hvem vi sover i værelse med. Til gengæld er de
sidste tre, pigerne vel og mærke, tilfredse.
Vi håber, at de glemmer at tage vores mobiler.
Vi er utilfredse med vores sengetider. ?
Tak for i dag.
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Kildeskolen skriver - fortsat
Tredje dag på Bækken - Onsdag d. 18. august
Vi stod op kvart i syv og spiste morgenmad. Vi fik det samme som de
andre dage plus nogle specielle boller.
Så skulle vi af sted til Frøslev-lejren. Der var en masse røde huse/barakker.
Det var i de „huse“ fangerne havde sovet og levet.
Vi fik sådan en opgave, hvor vi skulle besvare nogle spørgsmål. Vi havde
fra klokken 20 minutter i ti til halv tolv. Spørgsmålene handlede om
fangerne, maden og om, hvordan de havde levet.
Da vi havde besvaret spørgsmålene, skulle vi bare gå rundt og kigge. Det
øsregnede hele tiden. På grund af regnen droppede vi udflugten til Gråsten
slot. Heldigt.
Så tog vi hjem og gennemgik hinandens svar. Det tog meget, meget lang
tid. Nu skal vi snart spise. Det er vores hold, der skal dække bord.
Finish!
*****
Fjerde dag på Bækken - Torsdag d. 19. august
Vi blev vækket klokken ni. Efter morgenmaden tog vi af sted til Sønderborg
slot.
Denne gang skulle vi se slottet indvendig. Det lignede en borg. Sønderborg
slot fungerede som et museum. Der var malerier og gamle ting. Det var
lidt kedeligt.
Vi skulle kigge i mindst 45 min., og efter det, måtte vi gå ud i byen.
Vi fik 60 kr. til mad. Vi spiste hotdog, sandwich eller nachos. Og is.
Så gik vi rundt og kiggede i tøjbutikker og købte indtil vi skulle mødes
15:35 på stationen.
Nicklas købte bukser og armbånd. Ina købte en top model-bog, en
arbejdshjelm, en hårbøjle og spænder. Melanie købte en bamse, en top
model-bog og noget slim. Camilla købte to trøjer. Så tog vi hjem igen.
Nu sidder vi og skriver og spiser kage. Det er vores hold, der skal lave
mad i dag. Vi skal have pizza. Bagefter skal vi pakke og gøre rent. Vi skal
tidlig op i morgen. Allerede klokken halv seks. Vi skal nemlig hjem i
morgen. Vi glæder os. Farvel.
Bøgebladet oktober 2010
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Landsbyhuset skriver
Så er Landsbyhuset indviet
Indtil nu har vi kun hørt glade og positive tilbagemeldinger på indvielsen
af Landsbyhuset den 4. september, og vi håber alle deltagere havde en
god dag. Vejret var med os, og det er jo altså ikke helt uden betydning.
Årets Tour de Gyrstinge havde rekord mange ryttere (over 100!), og det
økonomiske udbytte (godt 50.000 kr.) må siges at være flot, selv om det
ikke er rekord. Der var et par styrt i børneløbene, men heldigvis kom
ingen værre til skade, end de kunne være kommet under øvelse på cyklen
hjemme på vejen. Stemningen var rigtig god.
Den officielle indvielse samlede 4-500 mennesker. Malene havde sørget
for flotte planter og silkesnor ved indgangen og en dejlig buffet, som havde
kostet hende og hendes mor det meste af deres nattesøvn natten til lørdag.
Der blev vist sagt alt det, der skulle siges, og børnekoret fra Kildeskolen
sang flot. Og så fik vi en masse dejlige gaver.
Der var 330 deltagere til festen om aftenen. De fik sig en både hyggelig
og sjov aften med god underholdning, dejlig mad og festlig musik, der
lokkede mange på dansegulvet. Der blev knoklet i køkkenet, så alle fik,
hvad de kunne spise. Karin trak i trådene, så alt forløb glat.
Ud over en flot dækning i de lokale dagblade og ugeaviser bragte TV2ØST
et fint indslag i nyhederne samme aften, så alt i alt kan vi ikke klage over
pressedækningen.
Tak til alle, der var med til at gøre indvielsen til en stor, positiv dag i
Gyrstinges historie.
Jens Andersen, Landsbyhuset
Tak til Tour de Gyrstinge-sponsorer 2010: KN Byg, Dupharma A/S, Sorø Apotek,
Uno-X Energi A/S, Midtsjællands Byggeservice A/S, DA Byg & Anlæg, New Hair,
Skandinavisk Industriservice A/S, Danske Bank, Ringsted Afd., Langkjær-Larsen, A/N
Tøj og træ, Diskotek Magic Star, Puma Shoppen, Elektro Center, Special Butikken Gas
og Svejsedepotet ApS, Ole Larsen, Vognmandsforretning ApS, Gyrstinge VVS, JH Byg,
SEAS-NVE Holding A/S, Ringsted Gulvservice, Original Normann, Nordea,
Landsbyhuset, Ringsted Festudlejning, Sandberg A/S, Carlo Lorentzen Smed A/S,
Gårdbutikken Førslev v/Ole Andersen, DSV, Carepoint - Haslev/Ringsted, K.L.
Multibyg, Peters Auto, Sydbank, Lottes Homeparty, Den Nye Købmand.
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Gyrstinge Kirke
september - oktober 2010

Konfirmandekskursion
Tirsdag d. 14. september drog 29
glade konfirmander og 5 velfornøjede voksne af sted til København, og morgenens regnvejr var
på ingen måde i stand til at ødelægge vores gode humør.
Heldigvis ophørte regnvejret,
medens vi var på Christiansborg
slot for at se dronningens flotte
og farvestrålende gobeliner. Her
fik vi en indføring i kristendommens historie i Danmark.
Over middag var vi på Tycho
Braheplanetariet, hvor skoletjenesten gav os en indføring i planeter og stjernesystemers tilblivelse.—Vi så også en 3Dfilm:
”Sea Monsters” i rumteatret. Den
var konfirmanderne meget optaget af.
Bøgebladet oktober 2010

Om eftermiddagen fik konfirmanderne lov til at gå på Strøget
et par timer på egen hånd, og her
vi havde heldigvis godt vejr.
Aftensmaden bestod af pizza og
salatbar ad libitum + en stor sodavand pr. mand.
Dagen sluttedes af i Palads, hvor
vi så en rigtig god film: ”Luftens
sidste mester”.
Herefter gik det så hjemad mod
pastoratet igen. Bussen holdt heldigvis parat foran Paladsteatret,
og vi var hjemme igen ca. 22.15
efter en lang dag.
Tak til konfirmander og forældre
for en god dag.
Lisbeth Lundbech
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Babysalmesang
atmosfære, og man kunne se,
hvor opmærksomme børnene
var, når der blev spillet lidt på f.
eks. en xylofon. Alle børnene
drejede hovedet i den retning.
Der var også en del små finurlige lege og dans til kendte salmer. Også dette fangede børnenes opmærksomhed. Der var
ingen gråd før til sidst, hvor de
små var ved at være trætte.
Bagefter blev der budt på kaffe
og saftevand i Præstegården.
Dette efterår har vores organist
på forsøgsbasis startet babysalmesang i Gyrstinge. Jeg var på
besøg en fredag formiddag og
fik en meget positiv og varm oplevelse.
Børn og mødre blev mødt med
skøn musik og levende lys, da
de ankom. Salmesangen blev
afviklet i en rolig og afslappet

8 babyer er meldt til, men 2
ekstra kom til den dag, da jeg
var der. Dette er tydeligvis en
rigtig god idé, og jeg glæder
mig til at være med til babymusikgudstjenesten i Gyrstinge d.
3. oktober kl. 14.00.
Det er en stor glæde, når noget
lykkes!
Lisbeth Lundbech

”Dannebrog” og korset i flaget
Hvis vi kører en tur rundt i det
danske landskab, vil vi mange
steder se vores smukke flag med
det hvide kors på den røde bund
flot vejende i den grønne natur.
Denne oplevelse har vi kunnet
12

få i ca. 800 år, idet vi har en
mening om, at vi fik
”Dannebrog” ved slaget i Livland (Estland) i 1219, hvor et
fremtrædende medlem af Hvideslægten fra Fjenneslev, ær-

kebiskop Anders Sunesen, havde stor indflydelse. Sagnet fortæller, at når præsterne under
slaget mod hedningerne havde
hænderne opad mod Himlen i
bøn, gik det danskerne godt,
mens de var presset, når præsternes hænder var nede.

Mindesmærket på det sted hvor man mener, Dannebrog faldt ned i Tallin

Det passer fint med det, man
tidligere lærte i skolen: ”Om
Dannebrog jeg ved, det faldt fra
Himlen ned”, idet sagnet videre
fortæller, at ”Dannebrog” faldt
ned fra Himlen under det nævnte slag.
Om det er rigtigt, er naturligvis
vanskeligt at vide i dag, men vi
ved, at de tyske riddere også
deltog i kampen i Livland
(Estland), og deres våbenskjold
var præget af en rød bund med
et hvidt kors, så den røde fane
Bøgebladet oktober 2010

med det hvide kors har sandsynligvis haft en central placering for de kristne imod hedningerne i dette slag.
Vi er verdens ældste eksisterende kongedømme. Om ”Dannebrog” også er verdens ældste
flag, ved vi ikke, idet den første
afbildning af ”Dannebrog” er
fra Valdemar Atterdags tid
(1340-75), og det er senere end
kendskabet til i hvert fald det
engelske flag.
Vi ved dog, at vi har haft et flag
eller en fane fra de ældste tider,
da vikingerne drog på langfart.
Men i modsætning til ”Dannebrog”, der fulgte/følger danskerne i både gode og dårlige
tider, var vikingernes fane kun i
brug, når man var ude for at
kæmpe, plyndre og vinde nyt
land. Vikingernes fane var ligeledes med rød bund, men med

Odins ravn broderet i sort – altså en hedensk fane. Det fortæller os, at kristningen af Dan13

mark foregik over en længere
årrække, da året, hvor Harald
Blåtand rejser Jellingestenen,
hvorpå han skriver, at han har
kristnet Danmark, er ca. år 980,
men vi ved også, at Knud den
Store medbragte en ravnefane i
slaget ved Ashington, England i
året 1016.
I mange hundrede år var flaget
kun forbeholdt kongen, og i
1834 præciserede kong Frederik
VI således i en lov, at det var
forbudt almindelige borgere at
benytte flaget, men efter den
nye Grundlovs vedtagelse i
1849 fik befolkningen forskellige nye frihedsrettigheder, og en
af dem var retten til at have et
flag. Denne ret fik vi i 1854. I
øvrigt har vi hvert år siden 1912
den 15. juni fejret Valdemarsdagen (Flagdagen).
I det forløbne år har der været
nogen kritik af, at der er et
kristusmotiv i vores pas og kors
i vores flag. Denne kritik, der er
kommet fra forholdsvis få personer, er kommet på baggrund

af, at en kvinde i Italien har klaget til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol over, at
der er krucifiks i italienske skolers klasselokaler. Domstolen
bestemte, at det er i strid med
menneskerettighederne, at der
hænger krucifikser i italienske
klasselokaler. Den dom kunne i
yderste konsekvens være, at
korssymboler i flag og andre
steder kunne blive erklæret
menneskerettighedsstridige,
men det kræver, at dommen
skal præciseres i Storkammeret
ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, og det vil
næppe ske. En evt. anke vil
sandsynligvis betyde, at dommen præciseres til at gælde krucifikset i klasseværelset, og så
lægger den sig også opad andre
tilsvarende love.
Så vi kan forhåbentlig også
fremover nyde vores flotte flag,
der naturligvis er hejst ved præstegården ved festlige lejligheder.
Mogens Larsen

Under besættelsen skrev Kaj Munk bl.a. om Dannebrog således:
Hvorfor vil du hejse Flaget, naar du tror, det er en Klud?
naar du skulker fra den Løftning, der er Flagets Bøn og Bud?
Det at hejse Dannebroge, vogt dig, det er aldrig Spøg.
Flaget hævner, hvis du regner det for et Legetøj.
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Reformationens
Babysalmesang
salmer i Sigersted kirke
Den anden sogneaften i foredragsrækken om Luther, reformationen og renæssancen finder sted den 11. november kl.
19:30 i Sigersted kirke.

Reformationen gik sin sejrsgang over den nordlige del af
Europa i 1500 tallet og reformatorernes tanker spredtes som en
løbeild, men naturligvis ikke
uden ”sværdslag”. Hvordan
kunne dette lade sig gøre? Forklaringerne er naturligvis mange.
Tiden var moden til nye strømninger, og et af midlerne til at
udbrede Luthers tanker og lære
var via salmerne. Han har skrevet salmer til enhver lejlighed.

Bøgebladet oktober 2010

Vi skal naturligvis synge kampsalmen over alle kampsalmer, ”
reformationens marseillaise”
”Vor Gud han er så fast en
borg”, men også en børnesalme
som ”Behold os, Herre ved dit
ord”, for Luther var en dygtig
pædagog, når det gjaldt udbredelsen af sit budskab.
Benløsepræsterne Majbritt
Breinholdt Christensen og Søren Legarth vil give os en indføring i disse salmer. Organist
Lis Nielsen og sanger Jørgen
Lehmann vil stå for det musikalske og de har også indøvet
nogle solonumre fra den tid,
medens sognepræst Lisbeth
Lundbech vil fortælle lidt om
Luthers teologi ud fra kirkeinventaret.
Det er gratis at deltage og der
vil blive serveret kaffe/te og kage.
Lisbeth Lundbech

For summen af evangeliet er,
at den, som tror på Kristus,
får sine synder tilgivet, sagde
Martin Luther
(1483-1546).
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Julemøde for ældre og efterlønnere 14. december
Menighedsrådene for Bringstrup-Sigersted og Gyrstinge arrangerer
julemøde i Gyrstinge tirsdag d. 14. december 2010 med følgende
program:
Kl. 12.00: Gudstjeneste i Gyrstinge Kirke v/ Lisbeth Lundbech
Kl. 13.00: Frokost i det nye Landsbyhus i Gyrstinge.
Kl. 14.15: Musik og sang v/ Lis Nielsen og Jørgen Lehmann
Kl. 15.00: Kaffe
Kl. 15.15: Bankospil
Kl. 16.30: Afslutning.
Pris pr. person: 150,- kr. inkl. en snaps og
1 øl/vand. Beløbet bliver opkrævet under
arrangementet.
Tilmelding til
Ingrid Sørensen tlf.: 57 61 37 93 eller
Else Hansen tlf.:
57 84 52 12
senest d. 1.december.
Det fælles aktiviteteudvalg v/Palle Ravn

Farvel og tak
Med beklagelse har vi måttet
sige farvel til vores kirkeværge
og næstformand Jens Vejbæk,
som har ønsket at forlade menighedsrådsarbejdet efter blot 2
år i rådet.
Det kirkelige arbejde har for
Jens Vejbæk været et nyt arbejdsområde; han har været et
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farverigt indslag, som har sat sit
præg på mange møder.
En stor tak skal imidlertid lyde
til Jens Vejbæk med et ønske
om et på snarligt gensyn, når
kirkeklokkerne kalder.
Lisbeth Lundbech

Bag om søndagen
Prøv at klikke ind på
www.kmkc.dk.
Her har du mulighed for at få
noget at vide om søndagens og
helligdagenes tekster fra såvel
den musiske, kunstneriske som
den teologiske side.
Du kan få lidt at vide om tiden i
kirkeåret, salme- og motetforslag m.v. Til hver søndag har
billedkunstner Bodil Sohn desuden udvalgt og kommenteret et
kunstværk, som passer ind i
søndagens tema.
En god hjemmeside for den, der
er interesseret i tro og religion
og ønsker at arbejde kreativt
med helligdagene og trosindholdet.
Lisbeth Lundbech

Velkommen
Menighedsrådet byder velkommen til Ole Hylleborg og håber
på et godt og frugtbart samarbejde med ham.
Rådet har konstitueret sig med
Jan Karsberg som næstformand
og Kurt Jensen som kirkeværge.
Grethe Larsen
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Høstgudstjeneste
Husk, at der er høstgudstjeneste
i Gyrstinge d. 10. oktober kl.
10.30, hvor vi ser frem til minikonfirmandernes medvirken.
Kirken og våbenhuset vil være
smukt pyntet op af såvel menighedsrådsmedlem Jan Karsberg
som graver Kirsten Kristensen.
Vel mødt!
Lisbeth Lundbech

Juletræet tændes
Familiegudstjeneste i Gyrstinge
kirke søndag d. 28. november
kl. 15.00
I Gyrstinge tager vi hul på adventstiden med en familiegudstjeneste i Gyrstinge kirke d. 28.
november kl. 15.00.
Minikonfirmanderne vil medvirke ved denne gudstjeneste
med et julespil ud over det sædvanlige.
Glæd jer! Det er stærk kost!
Her er noget for hele familien!
Efter gudstjenesten tændes juletræet i skolegården, og lokalrådet byder efterfølgende på varme drikke og æbleskiver i Gyrstinge Præstegård.
Lisbeth Lundbech
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted
Oktober
03. okt. – 18.s.e.trin.:
10. okt. – 19.s.e.trin.:
17. okt. – 20. s. e. trin.:
24. okt. – 21. s. e. trin.:
31. okt. – 22. s. e. trin.:

Sigersted 10.30 (høst) – Gyrstinge 14
(babymusikgudstjeneste)
Gyrstinge 10.30 (høst – familiegudstjeneste)
Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
Bringstrup 9 (Mette Marbæk Johansen)
Sigersted 10.30

November
07. nov. – Alle helgens dag:
14. nov. – 24. s. e. trin.:
21. nov. – Sidste s. i kirkeåret:
28. nov. – 1. s. i advent:

Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30
Sigersted 10.30
Gyrstinge 9 (Mette Marbæk Johansen)
Sigersted 10.30 – Gyrstinge 15 (familiegudstjeneste)

December
05. dec. – 2.s.i advent:

Gyrstinge 10.30

Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er angivet. Kirkebil rekvireres ved at ringe til Lisbeth Lundbech i god tid inden gudstjenesten. Der tages forbehold for
ændringer.

Kirkelig vejviser
Sognepræst Lisbeth Lundbech
Egerupvej 11, 4100 Ringsted
tlf. 57 61 30 10
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

Æbler
Sognets beboere er velkomne til at samle
æbler op i præstegårdshaven og på arealet
langs med Gyrstinge Bygade 37.
Menighedsrådet henstiller
dog til, at man behandler
træerne med omtanke.
Grethe Larsen
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Graver: Kirsten Kristensen
tlf.: 22 43 64 62
Mandag: fridag
Diakon: Gitte Stolberg
Tyvelsesvej 98
4171 Glumsø
Tlf. 57649630
Træffes bedst tirsdag og onsdag aften.

Ansvarshavende
Kirkedelen er redigeret af Gyrstinge menighedsråd.
Evt. idéer eller spørgsmål skal derfor rettes til menighedsrådet.
Layout: Grethe Larsen

Idrætsforeningen skriver
Så er der kommet gang i indendørs sæsonen og vi har lige haft den første
uge med aktiviteter. Det har virkelig været en fornøjelse at bruge
Landsbyhuset. Der vil selvfølgelig altid være nogle ting, som vi skal ændre
på i løbet af de første par uger, så lad endelig instruktørerne/bestyrelsen
vide, hvis du har forslag til forbedringer eller støder på problemer.
Siden sidste Bøgeblad er der kommet flere idrætsgrene og hold til.
Badminton for børn har haft så stor tilslutning, at der nu er hold tirsdage
fra 16-17 og 17-18. Vi har også fået oprettet et floorball (indendørs hockey)
hold for voksne onsdage fra 20-22. Om en måneds tid starter indendørs
fodbold for både børn og voksne. De præcise tider vil kunne ses på
idrætsforeningens sider på gyrstinge.dk. Hvis du gerne vil starte på et
hold, så mød op, for der er stadig plads på de eksisterende hold.
Vi må desværre udskyde endagsarrangementet „Cirkussjov“ til foråret, da
kampen for Kildeskolens 4.-7. klasser har taget al den tid (og meget mere
til), som skulle have været brugt til et at forberede et ordenligt arrangement.
Er der idrætsaktiviteter, som du synes mangler i idrætsforeningen, så
kontakt formanden/bestyrelsen. Vi vil så sammen se, om det kan lade sig
gøre, at starte et hold eller ny idrætsgren.
Med venlig hilsen
Jens Hynne Petersen, formand for Gyrstinge idrætsforening
*****
Idræt for sjov m/ dicsofest for alle i 3.kl – 7.kl.
Fredag den 5. november 2010 kl. 17-22, i vores nye Landsbyhus.
Sæt kryds X i kalenderen, se nærmere opslag hos den nye købmand og på
forældreintra.
Vi ses til en sjov aften.
GIF
Lone 5784 5453
Bøgebladet oktober 2010
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Pigespejderne skriver
Til alle friske piger
Har du lyst til at: Lave bål, lære om planter og dyr, ture i skoven, få nye
veninder, synge og lege, opleve fællesskabet i en spejderfolk … og meget
meget meget mere.
Vi er en lille flok piger, der mødes i Gyrstinge Præstegård tirsdag kl. 18.30
– 20.00.
Vi kunne godt tænke os at blive flere, så kom og oplev et spejdermøde.
Tirsdag den 5. oktober eller 12. oktober kl. 18.30 – 20.00.
Vi glæder os til at se dig. De Grønne Pigespejdere i Gyrstinge

Læserne skriver
Skal der være ungdomsklub i Gyrstinge?
Så står vores fine Landsbyhus færdigt og klar til brug – det er fantastisk!
Hvad der skal være af aktiviteter er op til os….
Vi har mulighed for at søge om at blive en underafdeling af Ringsted
ungdomsskole. Det betyder, at de unge får mulighed for at mødes lokalt
én aften om ugen, samtidig med de kan benytte de mange spændende
tilbud, der allerede findes i Ringsted.
Man skal gå i 6. klasse for at deltage lokalt, og fra 7. klasse har eleverne
mulighed for også at tage til Ringsted ungdomsskole. Se evt. mere på
hjemmesiden www.ungsomsskolen-ringsted.dk
Der er allerede taget kontakt til et par unge mennesker, som gerne vil
være med til at gøre dette muligt, men er der et behov??
Jeg vil rigtig gerne høre fra forældre til unge i aldersgruppen 6. kl. og
opefter.
Er det noget vi skal satse på, og hvordan kan vi hver især som forældre
yde en indsats for at få det op at stå?
Send mig en mail: gren.janne@gmail.com eller ring 6133 9378.
Glæder mig til at høre fra jer.
Janne Gren
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Forældrene skriver
Førstehjælp i børnehøjde
Hjælp - til forebyggelse af mobning
Den 21., 22. og 23. september blev børnene på Kildeskolen, Kildeskolens
børnehave og Skovbørnehaven undervist i førstehjælp.
Førstehjælpskurset er en del at et projekt i Gyrstinge, der skal køre over
en 6-årig periode. Årets kursus er det tredje rækken. Planen er, at børnene
fra de begynder i børnehaven og til og med indskolingen bliver undervist
i førstehjælp én gang om året, hvor de tilegner sig flere og flere færdigheder
i førstehjælp og her igennem opdrages til at vise omsorg for hinanden. I år
er projektet udvidet til også at have elever fra Kildeskolens Mellemgruppe
med (9-10 år).
Det blev nogle rigtig gode kursusdage, hvor børnene i alderen 3-10 år fik
et 2,5 times kursus i
førstehjælp. Der blev
afholdt fire aldersopdelte
kurser på Kildeskolen og
to kurser i Skovbørnehaven. I år var det
første gang at Skovbørnehaven ikke var med
på Kildeskolen, men fik
kursus i skoven. På
Kildeskolen var Mellemgruppen for første gang
med i projektet som et
forsøg.
Det var to super dygtige instruktører fra Benløse Frivillig Brandværn der
underviste børnene i bl.a. brand, trafiksikkerhed, farlige væsker og deres
symboler, førstehjælp ved små ulykker og skader plus til sidst en
fremvisning af en ambulance og dens udstyr.

Bøgebladet oktober 2010
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Forældrene skriver - fortsat
Alle børn var meget aktive i de praktiske øvelser, blandt andet fordi de
fem poster tog udgangspunkt i børnenes aktuelle alder. Der blev også brugt
en del teatersminke til plasterposten, hvor børnene efter sminkningen på
skift skulle hjælpe hinanden med at rense sår, fjerne splinter, behandle
små brandsår, buler og blodnæser. Trøstebamsen Sofus blev flittigt brugt
hos de mindre børn, og der blev delt mange krammeplastre ud.
Projektet Førstehjælp i
Børnehøjde bygger på en
erfaring om, at mobning kan
forebygges
gennem
undervisning i førstehjælp.
Der ser ud til, at børn med
førstehjælpskurser i bagagen
viser mere hensyn til
hinanden. Og det er netop dét,
der er bevæggrunden for at
gennemføre projektet her i
Gyrstinge. Håbet er, at
Førstehjælp i Børnehøjde kan
være med til skabe en tryggere
hverdag børnene imellem,
hvor omsorg og ansvar for
hinanden er naturligt.
Omsorgen børnene imellem
udvikler sig dog ikke alene
ved at gennemføre et
førstehjælpskursus årligt. Det
er væsentligt, at det lærte holdes ved lige, og at børnene løbende styrkes i
at de hjælper hinanden, når de små ulykker sker både i fritiden, i skolen og
i børnehaven.
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Forældrene skriver - fortsat
Årets kursus blev støttet økonomisk af Ringsted Kommunes
Udviklingsmidler til Lokalområderne.
Krogagergård sponsorerede
æbler (pausefrugt) til
projektet.
Læs mere om projektet på
Kildeskolens hjemmeside:
www.kilde-skolen.dk

Brunella Vejbæk og Hanne Aagesen

Den Nye Købmand
Åbningstider
Mandag – Fredag
Lørdag
Søndag

8.00-17.30
8.00-14.00
8.00-12.00

Ved: Malene Lindstorff
Gyrstinge Bygade 26, 4100 Ringsted
Tlf. 5767 5161
E-mail: koebmanden@gyrstinge.dk

Bøgebladet oktober 2010

23

Dagmarbryggeriet

Gørslev Skovindustri

øl med historie ... og 5 familier
Lej et fadølsanlæg
til din næste fest
Nørregade 20, Baghuset,
Ringsted
Åbent hver lørdag kl. 11-14
Tlf: 4117 5566
Dagmarbryggeriet.dk

Brænde, Briketter, Bark
tlf. 5780 8281
www.gorslev.dk

LOF
Ringsted Dag- & Aftenskole
Leder: Mogens Larsen
Gyrstinge Bygade 85
4100 Ringsted
tlf. 5784 5161

Peter’s Auto
Reparation og service
af alle bilmærker.
Dit værksted i nærområdet
Fulbyvej 42, 4180 Sorø
tlf. 5784 5559

Gyrstinge forsamlingshus
Landsbyhuset
Gyrstinge Bygade 34 B
4100 Ringsted
fest@gyrstinge.dk

New Hair
Nyrup Installation A/S

v/ Mette Andersen

v/Aut. el-installatør Peter Nielsen
Intelligente instal., telefonanlæg,
hvidevarer, ventilation
El-installationer og service
tlf. 5780 3094
Bygaden 10 – Nyrup
pn@nyrup-installation.dk
Bil 2048 2694 Fax 5780 3055

Blødebjergvej 11 - Gyrstinge
tlf. 5767 2322
(onsdag lukket)
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Minigraveren
v/ Niels Pedersen
Gyrstingevej 107, 4100 Ringsted
tlf. 4160 4140

Gyrstinge VVS
Aut. VVS-installatør
Aut. Kloakmester

Diskotek Magic star
Diskotek - Dj - Lyd - Lys

Bakkegårdsvej 63, 4100 Ringsted
tlf. 5784 5323
www.gyrstingevvs.dk

Musik for alle aldre!
www.magic-star.dk
Tlf.: 2840 4456

Krogagergård

Gyrstinge/Ørslevvester
Lokalråd

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

udlejer telt (6x8 m)
og en stor rund grill
til private arrangementer.
Kontakt:
Kenn Vium tlf. 5784 5639

SBM

Alt i tømrer- og
snedkerarbejde

Smed, VVS- & Blikkenslager
Aps
Nyrup VVS- og Elservice
Sleipnersvej 8, 4100 Ringsted
tlf. 5767 6771 Fax 5767 6781
Mobil 3063 9295
www. smedogblik.dk
info@smedogblik.dk

Bakkegårdsvej 26 - Ørslevvester
4173 Fjenneslev
tlf. 2190 6871
E-mail: gsxr@thomsen.mail.dk

AJANDER
Klinik for fodterapi

Lydanlæg udlejes

v/ Line Ajander
Benløsecentret
Benløseparken 2, Ringsted
tlf. 22-999-770

Tømrer Thomsen
Fjenneslev

Henv. til Lokalrådet
lokalraadet@gyrstinge.dk
Bøgebladet oktober 2010
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Kildesiderne
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, www.kilde-skolen.dk
leder Kisser Rasmussen, Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7266, kisr@ringsted.dk
Ringsted Private Skovbørnehave
leder Hanne P. Weber, Store Bøgeskovvej 30 B, Ringsted
3810 5040, hpw@ringstedskovborn.dk
Forsamlingshuset
formand Ole Olsen, Nordbjergvej 32, Ringsted
5761 3039, loenninge@post.tele.dk
Landsbyhuset, www.landsbyhuset-gyrstinge.dk
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
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Idrætsforeningen
formand Jens Hynne Petersen, Blødebjergvej 6, Ringsted
3393 0914, jens.hynne.petersen@gmail.com
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 Landsbyhus, en 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
Bøgebladet oktober 2010
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Kalender
September
30.

Nørkledamerne starter sæsonen, hveranden torsdag, kl. 14-17

Oktober
03.
04.
05.

10.
12.
18.-22.
19.
26.
28.
November
02.
05.
07.
09.
11.
16.
uge 47
23.
28.
30.

Bøgebladet udkommer
Babymusikgudstjeneste, Gyrstinge Kirke, kl. 14
Katrine Lilleør, Bringstrup Kirke, kl. 19.30
Tirs.klub.: Sæsonstart m. Morten Worm, Erindringer fra barndomshjemmet
og lægergerningen
Kilden til fitness åbner, Landsbyhuset
Dr. theol. Martin Schwarz Lausten, Benløse gl. skole, kl. 19.30
Høstgudstjeneste m. Minikonfirmander, Gyrstinge Kirke, kl. 10.30
Tirs.klub.: Kortspil m.m.
Efterårsferie, Kildeskolen
Tirs.klub.: Kortspil m.m.
Tirs.klub.: Sara Mossin, Humor og anekdoter fra H.C. Andersens liv.
Fællessang m. klaver
Lokalhistorisk aften, arr. Lokalrådet

Tirs.klub.: Kortspil m.m.
Idræt for sjov m. discofest for børn, GIF, kl. 17-22
Alle Helgengudstjeneste, Gyrstinge Kirke, kl. 10.30
Disco & dans for børn, GIF, kl. 13-15
Tirs.klub.: Kortspil m.m.
Reformationens salmer, Sigersted Kirke, kl. 19.30
Tirs.klub.: Charlotte Hvass, Sygeplejerske og livet generelt i Afghanistan
Deadline Bøgebladet
Tirs.klub.: Kortspil.m.m
Familiegudstjeneste, Gyrstinge Kirke, kl. 15
Byens juletræ tændes ved Kildeskolen, kl. 16
Tirs.klub.: Poul Nielsen, Flodtur fra Moskva til Leningrad

December
Bøgebladet udkommer
Tirs.klub.: Julefest

07.

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