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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
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
Bodil Krag-Andersen, Gyrstinge Bygade 55 57 84 53 80
Pia Fussing, Gyrstinge Præstemark 45 57 61 58 71
Jens Vejbæk, Gyrstinge Bygade 61 38 11 10 44

Gyrstinge/Ørslevvester Menighedsråd

Formand: Grethe Larsen, Gyrstinge Bygade 85 (red.) 57 84 51 61
Næstformand: Jan Karsberg, Høtoften 13 57 60 32 60
Kasserer: Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen. (red.) 57 80 93 25

Else Hansen, Gyrstinge Præstemark 41
Ulla Kristensen, Bondebjergvej

Sognepræst Lisbeth Lundbech, Bringstrup Præstegård 57 61 30 10

Andet:
Graver: Kirsten Kristensen 22 43 64 62
Kirkeværge: Kurt Jensen 57 80 93 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 (red.).
Næste blad udkommer medio april 2011 - deadline uge 13
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Lokalrådet skriver
Det er ikke ofte, vi hører Gyrstinge omtalt uden for kommunen, men den
seneste tid har man kunnet både høre og læse om Kildeskolens vellykkede
forsøg med at samlæse flere klassetrin. I et indslag i Bornholms Radio
blev netop denne model brugt som eksempel på, hvordan de små
landsbyskoler kan overleve. Det er altid rart, når den slags initiativer får
rosende omtale og et lokalområde som vores bliver fremhævet som godt
eksempel. På den netop afholdte generalforsamling i Landsbyforeningerne
i Ringsted kommune oplevede vi, der deltog, fremtidsforsker Marianne
Levinsen give nogle bud på, hvordan man kan holde liv i landsbyerne, og
det gennemgående tema var, at det allervigtigste er at give gode forhold
for erhvervslivet og at der er en skole, da det er den, der tiltrækker
børnefamilierne, og det er dem, der holder hjulene i gang. Som vi selv har
en fornemmelse af, så er det altså skolen, som er krumtappen i et lille
landsogn som vores.

En anden måde at skabe opmærksomhed omkring et landområde på, er
ved at deltage i projekt Blomstrende Landsby, som er et udviklingsprojekt
styret af Landdistrikternes fællesråd. Ringsted kommune har netop tilsluttet
sig ordningen, som i korte træk gå ud på at skabe udvikling i landområderne
både for det enkelte individ, men også for erhverv og kultur. Når Lokalrådet
den 15. marts holder det årlige beboermøde, vil vi kunne give meget
mere information, og her vil det også være muligt at komme med forslag
og ideer til en øget udvikling i netop vores område. Hvis man allerede nu
vil vide mere om projektet, kan man søge oplysninger på
www.blomstrendelandsby.dk.

Det vil være muligt gennem puljen af udviklingsmidler til lokalområderne,
som årligt afsættes af Ringsted kommune at søge tilskud til mindre
projekter, som måske kan lede os frem til den første blomst af fem, som
kan opnås i dette regi. Så husk at møde op til beboermødet. Det er her, du
får indflydelse på fremtiden i Gyrstinge-Ørslevvester.
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Lokalrådet skriver - fortsat
Noget, der også er vigtigt for en landsby, er busdriften. Vi har heldigvis
endnu en bus, der betjener det meste af sognet, men det kræver en indsats
at holde fast i den og endnu mere at ændre dens køreplan. Der er lige nu
mulighed for at komme med forslag til ændringer til den køreplan, der
skal træde i kraft til december 2011. Dette kan ske ved at skrive til: Teknisk
Forvaltning, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted eller på mail til tf@ringsted.dk
senest den 16. februar 2011.

Der er sikkert mange, som ligger inde med gamle billeder fra Gyrstinge
og Ørslevvester, som andre kunne have glæde af at se. Det bliver der
mulighed for torsdag den 24. februar kl. 18.30, når Lokalrådet igen holder
lokalhistorisk aften. Denne gang sætter vi fokus på billeder fra før og nu.
Vi vil derfor opfordre alle, der har interessante billeder, til at kontakte os i
Lokalrådet, så vi kan scanne dem ind og vise dem på en stor skærm. Der
vil ligesom sidst være mulighed for at spise først. Prisen for aftenens
arrangement bliver 50 kr. pr. næse med spisning. Ellers er det gratis.

Igen i år arrangerer Lokalrådet tøndeslagning til fastelavn - denne gang
starter arrangementet med en familiegudstjeneste i Gyrstinge kirke kl.
10.30, hvorefter tøndeslagning vil finde sted ved præstegården kl. 11.30,
med efterfølgende varm kakao og fastelavnsboller. Der vil være to
børnetønder og én voksentønde - af lidt større kaliber end sidste år!

Lokalrådet arbejder stadig på at arrangere et foredrag med den kendte
strikkedesigner, Marianne Isager, men da hun tilbringer det meste af året
i Japan, kræver det en del planlægning. Vi håber dog at kunne komme
med noget mere konkret i næste Bøgeblad.

Vera Mortensen
Lokalrådet
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Beboermøde

i Gyrstinge Præstegård
Tirsdag den 15. marts kl. 19.30

afholder Lokalrådet det årlige Beboermøde
med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Redegørelse vedr. rådets arbejde og økonomi i det

forløbne år.
3. Oplæg vedr. fremtidigt arbejde og finansieringen af

dette.
4. Indkomne forslag og evt. diskussion.
5. Valg af kasserer.
6. Valg af tre rådsmedlemmer.
7. Valg af to suppleanter.
8. Valg af to revisorer.
9. Eventuelt.

Alle, der bor fast i området, er velkomne til at møde op og
være med til at bestemme, hvad vi skal lave det næste år, så
her er en glimrende mulighed for at få indflydelse i dit
nærområde.

Vi byder på en kop kaffe med brød.

Lokalrådet
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Vandrerhjemmet skriver

Landsbyhusets vandrerhjem

Gyrstinge vandrerhjem er en del af Landsbyhuset. Vi har tre nyindrettede
værelser til udlejning:
1 værelse med 2 sengepladser: 250 kr/nat
1 værelse med 3 sengepladser: 350 kr/nat og
1 værelse med 5 sengepladser: 550 kr/nat.

I tilslutning til værelserne er der et fælles køkken samt bad og toilet.

Henvendelse vedrørende udlejning:
Ulla Hallgren/ Jesper Christiansen,
tlf. 4244 5523 eller 2246 1623, jec@lite.dk
eller
Anne-Grethe Kisselhegn/ Steen Kisselhegn,
tlf. 4244 5523 eller 4043 0930, steen@kisselhegn.eu

Familieværelset

Tekøkken



7Bøgebladet februar 2011

 Landsbyhuset skriver

Vi ender med et færdigt hus!
Siden sidste Bøgeblad har bestyrelsen haft nok at slås med. Det brugerne
af huset sikkert har lagt mest mærke til er problemerne med sne og is. Det
har været umuligt at holde arealet rundt om bygningen ryddet. Heldigvis
er ingen - så vidt vi ved - kommet til skade. I bestyrelsen har vi haft travlt
med mange andre sager: Færdiggørelse af huset, løsning af mange
problemer på udearealet, driftsaftale med kommunen, udbetaling af
fondsmidler m.m. Det går fremad, men alt for langsomt, synes vi. De mange
opgaver går blandt andet ud over den tid, der er til PR-arbejde, som skal
bringe os helt op på det udlejnings-niveau, vi skal have.

Vi er i bestyrelsen meget glade for, at så mange bruger huset, og - ikke
mindre - at så mange giver en hånd med at få huset til at fungere. Men vi
vil gerne gentage opfordringen:

Støt Landsbyhuset!
At støtte Landsbyhuset betyder f.eks.
- at melde alle fejl og mangler til bestyrelsen, så de kan blive udbedret (vi
er først lige blevet gjort opmærksomme på, at vandhanen i café-hjørnet er
forkert tilsluttet),
- at tilbyde sig, når der er opgaver, vi mangler at få udført (- og man må
gerne selv komme med ideerne til, hvad det er for opgaver),
- at bruge huset så meget som muligt og gøre reklame for det over for
naboer, familie og venner,
- at komme med nye ideer til aktiviteter i huset.

Landsbyhuset er hele lokalsamfundets hus. Brug det! Støt det!

Venlig hilsen
Jens Andersen
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 Tirsdagsklubben skriver
Tirsdagsklubben sluttede 2010 med en meget velbesøgt julefest i
Landsbyhuset, hvor deltagerne nød Max’ og Jørgens underholdning med
„Toner fra film og teater“, mad, kaffe m.m.
 
Første arrangement i det nye år var med Jens Knudsen, som var hovmester
på den syv uger lange sørejse med vikingeskibet „Havhingsten“ fra
Roskilde til Dublin. De 35 fremmødte fik et forrygende foredrag om
forberedelser til turen, vikingernes dygtighed som skibsbyggere,
forholdene ombord på „Havhingsten“ og oplevelser fra både vand og land.
 
Den 25. januar har klubben „Status og banko“. Denne dag er der beretninger
fra den sæson, som er ved at slutte og kig på og ønsker for 2011-2012.  
Der er aflæggelse af regnskab og valg af medlemmer til arbejdsgruppen. 
Dagen slutter med banko, hvor alle deltagere skal medbringe en gevinst
til 25,-kr.   
   
Der er foreløbig planlagt „gæsteoptræden“ følgende tirsdage i Gyrstinge
præstegård, kl.14-17.
 
Den 22. februar: Mogens Kristiansen med foredrag og billeder fra
Svalbard. 
 
Den 1. marts: Ole Pedersen med „Årets gang i kongehuset“, hvor han
arbejder som adjudant for dronning Margrethe.
 
Sæsonafslutning er den 22. marts.
 
Tirsdage uden gæsteoptræden er der kortspil m.m. Velkommen til alle
interesserede.

På arbejdsgruppens vegne, Hilde Andersen.
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Byg og Bo skriver

Lokalplanen for Gyrstinge ved at være færdig
Efter en lang planlægningsperiode er den endelige udformning af lokalplan
256 for Gyrstinge nu ved at være på trapperne. Lokalplanen dækker et
areal, liggende umiddelbart øst for Gyrstinge og grænsende op til Gyrstinge
Bygade mod nord.

Lokalplanforslaget tager hensyn til de indsigelser, der har været fra
naboerne omkring vejadgangen til udstykningen. Vi regner med, at
lokalplanudkastet snarest bliver behandlet i kommunens Plan- og
Boligudvalg, og derefter sendes videre til vedtagelse i byrådet. Den
endelige lokalplan forventes at foreligge engang i foråret. Grundsalget
kan påbegyndes straks efter lokalplanens vedtagelse i byrådet.

Den nye lokalplan vil give sit bidrag til Gyrstinges overlevelse som et
aktivt lokalsamfund med købmand, skole, busforbindelse, børnehave,
landsbyhus m.v. Den nye udstykning bliver meget attraktiv med udsigt
over markerne og søen, tæt på den nye skov ved Sjoldegården og tæt på
byen. Ejendomsmægler Michael Christensen fra Estate Mæglerne i
Ringsted kommer til at stå for salget af grundene. Er man interesseret i at
købe en grund, kan man allerede nu rette henvendelse til Michael.

Ole Olsen, formand for Byg og Bo
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  Den Nye Købmand skriver

Skal Gyrstinge have en købmand??
Hvis der skal blive ved med at være en købmand i Gyrstinge, skal
omsætningen op. Dette betyder ikke, at købmanden lukker nu, men at den
bliver taget op til revision de næste måneder.

I den tid, hvor vejret var med butikken, kom flere kunder ind og var glade
for, at de havde en købmand tæt på, så de ikke skulle helt op til Ringsted
og handle. Den ekstra service som butikken har, såsom håndkøbs/recept
medicin, afhentning /aflevering af pakker samt info/salg af diverse, tjener
butikken ikke noget på. Det butikken kan overleve på er, at man køber det,
som der står på hylderne (til konkurrencedygtige priser) og derefter kører
ud og henter det, som butikken ikke kan tilbyde.

Når alt dette er skrevet, vil jeg oplyse om et arrangement den 16. april
2011, som vil blive afholdt i butikken. Det eneste jeg kan afsløre nu er, at
der vil være udvidet åbningstid, gode tilbud, smagsprøver, konkurrencer
m.v.

Til de fiskeinteresserede, er jeg i gang med at arrangere en fiske tur til
havs, det bliver ligesom sidste år, hvor man selv betaler for turen  på
kutteren. Købmanden giver frokost og en lille en til halsen. Turen er kun
for voksne. Jeg håber kutteren kan lejes sidst i marts. Hvis du er interesseret
i at komme med, meld dig til allerede nu, der er kun plads til 25 personer.

Jeg håber, at butikken får lov til at blive i mange år, da den er med til at
skabe liv i Gyrstinge.

Malene
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Gyrstinge Kirke 
Februar - Marts 2011 

Skrivelse fra provsten 

Provsten har skrevet således til 

menighedsrådene: 

 
”Den folkekirkelige service er me-
get høj. Måske også for høj. I hvert 
fald oplever vi gentagne gange, at 
der tilbydes flere søndagsgudstje-
nester, end der er efterspørgsel ef-
ter. 

I én-præst pastorater træder nabo-
præster til, når pastoratets egen 
præst holder friweekend og ferie. 
Nabopræsterne kommer gerne, 
men de melder igen og igen tilba-
ge, at der ikke var kirkegængere. 
Den gamle talemåde om, at menig-
heden holder fri sammen med præ-
sten, er åbenbart stadig gældende. 

Jeg har aftalt med præsterne Ring-
sted-Sorø provsti, at de i hele 2011 
ved afløsning i nabosogne noterer 

antallet af kirkegængere. Når året 
er gået, vil jeg vurdere, om vi uan-
fægtet skal stille nabopræster til 
rådighed under sognepræstens fra-
vær på søndage eller eventuelt be-
de biskoppen om tilladelse til at 
anvende resurserne på en bedre 
måde. 

Med denne skrivelse vil jeg der-
for gøre menighedsrådene op-
mærksomme på, at menigheden 
har medansvar for, om der skal 
tilbydes gudstjenester i alle pa-
storater hver eneste søndag. 

 Gudstjenester med opslutning 
er ikke truede. Alternativet er, 
at der under sognepræstens fra-
vær henvises til nabokirker.” 

Lars Poulsen 
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Nytårskur i Bringstrup kirke  

Babysalmesang 

Der udbydes babysalmesang i 

Gyrstinge kirke i foråret følgende 

fredage:  

4. marts - 11. marts - 18. marts - 
25. marts - 1. april - 8. april - 15. 
april. Hver gang fra kl. 10.00 - 
10.45. 

Aldersgruppe: forældre med små 
børn i alderen 3-12 måneder 

Tilmelding senest d. 18. februar til 
organist Lis Nielsen på tlf.  

61747057 eller lis@lis-nielsen.dk 

Der er kaffe/te i præstegården efter 
hver undervisningsgang.  

Det er gratis at deltage. 

Barnets glæde ved musik bliver 
stimuleret gennem sang, musikal-
ske lege og dans, og barnet  knyt-
ter varme og glade oplevelser til 
salmer, sange og kirkerummet. 

De vigtigste stemmer i verden for 
et lille barn er mors og fars, og 
man behøver ikke være god til at 
synge for at være med. 

Alle kan være med. Vi synger, 
danser og leger. Vi bruger stem-
men og kroppen. Børnene får mas-
ser af sanseindtryk og får stimule-
ret både høre-, føle-, balance- og 
synssansen. 

Organist Lis Nielsen 
Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge 

Atter en god og festlig start på det 

nye år ved nytårskuren i Bring-

strup d. 1. januar. Menighedsråde-

ne i de 3 sogne glæder sig over, at 

rigtig mange i alle aldre fandt vej 

på trods af snevejr og dårligt føre. 

Først var der gudstjeneste med en 
prædiken over søndagens tekst – 

og den er godt nok kort – 2 ½ lin-
je, men væsentlig og relevant som 
en god overskrift over det Herrens 

år 2011. 

Sanger Jørgen Lehmann og orga-
nist Nielsen bidrog musikalsk så-
vel under gudstjenesten som bag-
efter, hvilket deltagerne værdsatte 
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højt. Der var en del folkelige og 
fornøjelige numre i den sidste 
afdeling. 

Bringstrup-Sigersted menigheds-
råd serverede en meget lækker 
kransekage og champagne – eller 
som en af konfirmanderne skrev 
på sit kirkegangsblad ”Gratis so-
davand og kransekage – sådan!” 
Den pågældende konfirmand 
skrev også om gudstjenesten, at 
den var festlig og højtidelig. 

Vi glæder os allerede til næste år, 

hvor det er Sigersted kirkes tur til 
at afholde nytårskur. 

Lisbeth Lundbech 

Sangaften i Gyrstinge kirke 

Sang skaber fællesskab og glæde.  

Menighedsrådet har derfor beslut-

tet at arrangere en sangaften til 

glæde for Gyrstinge sogns beboere 

og andre sangglade i Gyrstinge 

kirke: 

Torsdag d. 31. marts kl. 19.30 
ved organist Lis Nielsen og san-
ger Jørgen Lehmann. 

Vi starter i kirken med at synge 
nogle af de aftensalmer og -sange, 
vi ellers aldrig får sunget. 

Vi vil også synge nogle af forårets 
salmer og sange. 

Der vil desuden være mulighed for 
at ønske efter devisen: ”Hvorfor 
synger vi aldrig?” 

Bagefter går vi over i Præstegår-
den, hvor menighedsrådet vil være 
vært ved en kop kaffe.  

Lisbeth Lundbech 
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Ældreudflugt til Gavnø 

Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge 

menighedsråd inviterer alle pensi-

onister og efterlønnere i de tre 

sogne til dette års ældreudflugt 

tirsdag d. 10. maj 

Der vil være afhentning/opsamling 
med bus på følgende steder: 

Gyrstinge (ved købmanden)  kl. 09.30 
Bringstrup Kirke  kl. 10.00 
 

Herefter går turen mod det syd-
sjællandske, hvor bussen stopper 
ved Gavnø Slot. 

Gavnø er én af Danmarks største 
kulturskatte med en enestående 
historie. 

Hovedbygningen blev bygget i 
1402, hvor Dronning Margrethe I 
opførte det ene af de 2 eneste do-
minikaner-nonneklostre i Dan-
mark. Klosterkirken i Gavnøs syd-
fløj er identisk med nonnekloste-
rets bygning opført år 1402. Nord-
fløjen er opført ca. år 1650 og er 
fredet. 

I 1737 overtog den kunstinteres-
serede Grev Otto Thott Gavnø. 
Han er grundlægger af slottets 
imponerende samling af maleri-
er, rokokointeriør samt hånd-
skrifter og bøger. 

Grev Otto Thott interesserede sig 
også for omgivelserne. Det var 
ham, der anlagde slotsparken 
udenom slottets bygninger. Op-
rindelig var det en franskpræget 
barokhave med alléer og par-
terreanlæg. Omkring 1850 blev 
haven omlagt i engelsk landska-
belig stil, således at græsfladerne 
blev mere sammenhængende og 
udsynet over slotsparken blev 
mere åbent og frit. Netop denne 
form med enkeltstående fornem-
me træer og store græsflader vi-
ste sig 100 år senere at være ide-
el til anlæg af en blomsterløgs-
park og er velkendt af mange, og 
som netop kendetegner Gavnø 
slot og dets omgivelser. 

Gavnø Slotspark er 8 ha stor. 
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Fastelavnsgudstjeneste 6. marts 

Slotsparken er især kendt for sin 
årligt tilbagevendende tulipanud-
stilling, hvor en stor kreds af fø-
rende danske, engelske og holland-
ske løgavlere fremviser både nye 
såvel som gamle løgsorter, som 
tilsammen dermed udgør en sær-
deles smuk blomsterløgspark. 

Gavnø slot ejes i dag af Baron Ot-
to Reedtz-Thott der også bor privat 
på slottet, men dele af slottet er 
tilgængelige for offentligheden. 

Kl. 11.00 er der en guidet rundvis-
ning til blandt andet Gavnø Slot og 
Gavnø Slotskapel. 

Kl. 12.30 er der frokost/middag i 
Café Tulipanen. 

Kl. 13.30 er der mulighed for på 
egen hånd at gå en tur i parken, se 
sommerfugleland eller sætte sig i 
Slotsbryggeriet og evt. nyde en af 

bryggeriets 6 øl-varianter. 

Kl. 14.30: Kaffe/kage 

Kl. 15.30 : Afgang med bus fra 
Gavnø slot 

Kl. 17.00: Hjemkomst. 

Pris for deltagelse i arrangementet, 
der omfatter bus frem og tilbage til 
og fra Gavnø slot, entré der dæk-
ker en guidet rundvisning, Gavnø 
Slotspark, Slotsbryggeriet, Gavnø 
Slot inkl. den nye udstilling med 
Kgl. dansk Flora Danica, slotska-
pellet, Sommerfugleland mv. samt 
frokost/middag, kaffe og kage, er 
200,- kr. pr. deltager. 

Tilmelding til turen skal foretages 
til Ingrid Sørensen telefon 57 61 
37 93, eller Else Hansen telefon 57 
84 52 12. 

Tilmeldingsfrist: Søndag d. 1. maj  

Palle Ravn 

”Fastelavn er mit navn  

boller vil jeg have” 

Fastelavnsfestlighederne starter 
med en 

familiegudstjeneste i Gyrstinge 
kirke kl. 10.30, 

hvor børn såvel som voksne kan 
møde udklædte op. Bagefter vil 
der være tøndeslagning og hvad 
dertil hører i Gyrstinge Præste-

gård. 

Fastelavnsarrangementet i Gyr-
stinge er blevet til i et samarbej-
de mellem menighedsrådet og 
lokalrådet. 

Lisbeth Lundbech 

Fastelavn er festen før de 40 dages 
faste, som går forud for påsken; men i 
dag er det også en  festdag, hvor børn 
klæder sig ud og slår katten af tønden. 
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Sogneaften i Benløse gamle skole 

Folkekirkens nødhjælp - Det nytter!! 

Tirsdag d. 8. marts kl. 18:00 
hvor vi skal 
 

• spise mad som på Luthers tid 

• se en film om Luthers liv og lev-

ned 

 

Den 8. marts får vi besøg af Svend 
Åge Andersen, som har udformet 
en 3 retters historisk menu, som vi 
kan blive mætte af. Der er således 
ikke tale om smagsprøver, men om 
et helt måltid. Bagefter skal vi se 
Joseph Fiennes film: 
 

 ”LUTHER: Hans 

vision ændrede 

verden”. 

 

Svend Åge Andersen 

Svend Åge Andersen er uddannet 
kok og interesserer sig for midde-
laldermad. Han har deltaget i et 
kursus hos Bi Skaarup om midde-
laldermad og har lavet mad til 
middelalderfestivalen i Ringsted 
2009 og 2010 samt i Ulvfborgs 
historiske værksted. 

Tilmelding senest d. 1. marts til 

Søren Legarth tlf. 57 61 06 60 el-

ler Lisbeth Lundbech tlf. 57 61 30 

10.  

Prisen for at deltage i måltidet er 
beskeden. Film, kaffe/te og kage er 
gratis. 

Lisbeth Lundbech 

Sultens onde cirkel kan brydes! 

FN har opgjort, at antallet af eks-

tremt fattige er faldet fra 1,8 milli-

arder til 1,4 milliarder mennesker 

siden 1990. Og FNs Fødevare- og 

Landbrugsorganisation FAO skøn-

ner, at antallet af sultende er fal-

det med 98 millio-

ner mennesker i år.  

 

Men der dør fortsat 
et barn hvert sjette 
sekund på grund af underernæring, 
og i år sulter 925 millioner menne-
sker, så der er stadig meget at gø-
re. 

Sidste år samlede 4 personer 
4142,- kr. ind i Gyrstinge og Ør-
slevvester, hvilket placerede os 
som nr. 188 af 2300 indsamlings-
steder. Det skulle gerne gøres bed-
re i år, og kan vi få 2-.3 indsamlere 
mere, vil det blive muligt også at 

nå ud ad de mindre 
veje i sognet. 
 

Hvis nogen ønsker at 
deltage som indsam-

ler, skal man henvende sig til Gre-
the Larsen tlf.: 57845161. 

 

Grethe Larsen 

Sogneindsamling  
søndag d. 13. marts  
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Julekoncert 2010 - En stor oplevelse 

Lån/leje af lokalerne i præstegården  

Smuk medrivende og af 

høj kunstnerisk kvalitet 

er nogle af superlati-

verne, der kendetegne-

de julekoncerten i Gyr-

stinge kirke.  

Vejret var bidende 
koldt og føret nogle 
steder ufremkomme-
ligt. Tilhørerne i kirken 
ventede tålmodigt, 
mens operasangerinde 
Pia Schnack og hendes 
pianist Knud Rasmus-
sen sad fast i et trafi-
kalt kaos på motorve-
jen mellem København og Ring-
sted. Det traktement, der egentlig 
skulle være indtaget senere på af-
tenen blev serveret for at fordrive 
ventetiden. 

Men da Pia Schnack så pludselig 
begyndte at synge ”Den yndigste 
rose er fundet” fra den bagerste 

ende af kirke, bredte 
lydhørheden sig hur-
tigt. En smuk, klar 
stemme fyldte kirke-
rummet, og tonerne 
fra orglet understøtte-
de blødt og elegant 
den flotte sang. Første 
afdeling var meget 
klassisk betonet, hvor-
imod anden afdeling 
indeholdte mere po-
pulære danske og en-
gelske julesange og 
salmer.  
Som ekstranummer 

blev koncerten afsluttet med kend-
te melodier fra Disneys Jule-
show. - Pia Schnack gav sine tilhø-
rere smagsprøver på sit store og 
alsidige talent, og med sin charme-
rende udstråling havde hun os alle 
i ”sin hule hånd” fra først til sidst.  

Grethe Larsen 

Menighedsrådet har vedtaget følgende for 2011 
Lån: 
• Tirsdagsklubben, billiardklubben og strikke/knipleholdet for lokale 

deltagere fortsætter som hidtil 
Leje: 
• 1 lokale til et enkeltstående arrangement: 400,- kr. 
• 1 lokale til ugentlige/månedlige arrangementer: 25 kr. pr. person, 

max. 400 kr. pr gang. Lejen betales månedsvis forud 
• Lokalerne kan ikke lejes til fester. 

Grethe Larsen 
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted 

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 

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 

Februar 2011 
20. feb. – Septuagesima:                   Sigersted 9 (Søren Legarth) 
27. feb. – Seksagesima:                     Bringstrup 9 – Sigersted 10.30 
 
Marts 2011 
06. marts – Fastelavn:                       Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30 (familiegudstjeneste) 
13. marts – 1. s. i fasten:                   Sigersted 10.30 
20. marts – 2.s. i fasten:                    Sigersted 9 (Bente Lybecker) 
27. marts – 3. s. i fasten:                   Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30 (familiegudstjeneste) 
 
April 2011 
03. april – Midfaste:                          Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30 
10. april – Mariæ bebudelsesdag:     Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30 
17. april – Palmesøndag:                   Bringstrup 9 – Bringstrup 11(konfirmation ved begge) 
21. april – Skærtorsdag:                    Sigersted 19.30 (pastoratsgudstjeneste) 
22. april – Langfredag:                      Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30 
24. april – Påskedag:                         Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30 
25. april – Anden påskedag:             Sigersted 9 – Bringstrup 10.30 
 
Maj 2011 
01. maj – 1.s.e. påske:                       Sigersted 10 (konfirmation) 
08. maj – 2.s.e.påske:                        Gyrstinge 10 (konfirmation) 
15. maj – 3.s.e. påske:                       Sigersted 9 – Bringstrup 10.30 
20. maj – Bededag:                           Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30 
22. maj – 4. s.e.påske:                       Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30 
29. maj – 5. s. e. påske:                     Bringstrup 9 (Ulla Toft) 
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Idrætsforeningen skriver
Fælles juleafslutning i Gyrstinge Landsbyhus for gymnastikforening
For første gang blev der afholdt fælles juleafslutning for alle gymnaster i
Gyrstinge idrætsforening, for nu hvor gymnastikholdene er flyttet over i
det nye Landsbyhus, var der mulighed og plads til at invitere gymnasterne
plus deres forældre til en fælles juleafslutning.
Der blev sponsoreret et seks meter højt juletræ som blev pyntet af
instruktører søndag eftermiddag med julepynt som børnene i Kildeskolens
børnehave havde lavet til arrangementet.
Kl. 15.30 blev dørene åbnet til julefesten og ca. 80 børn i aldersgruppen 1-
13 år strømmede ind i salen, og der kom  hele tiden flere forældre dumpende
så der til sidst var ca. 60 forældre til stede.
Alle blev budt velkommen af en af instruktørerne og derefter blev der stor
aktivitet på forskellige gymnastikstationer rundt om i salen. Ved hver station
stod der instruktører klar til at tage imod børnene, men de fleste forældre
var også med deres børn rundt. Alle fik lov til at prøve alle banerne på de
ca. 45 min der var sat af til det, og børnene blev udfordret på de forskellige
niveauer samtidig med, at det skulle være sjovt.
Kl. 16.30 var både børn og voksne klar til at danse om juletræet. Der blev
dannet to kæder rundt om træet for at alle kunne være der. Da det sidste
vers i „På loftet sidder nissen“ blev sunget kom julemanden pludselig ind
ad døren, det vakte stor begejstring specielt blandt de yngste. Der blev
sunget „Højt fra træets grønne top“ for julemanden, han fik også en masse
kram og en god snak med nogle af børnene.
Til sidst delte julemanden godteposer ud, og derefter var der tid til
oprydning. Formanden for gymnastikforeningen sagde tak til forældre og
børn for det store fremmøde til juleafslutningen og ønskede alle en glædelig
jul.
Alle arrangørerne/instruktørerne var bagefter enige om, at det var gået
rigtig godt selvom det var første gang, og at både børn og voksne havde
hygget sig og haft det sjovt. Det var også dejligt at der var flere der havde
meldt sig som sponser til juleafslutningen bl.a. den lokale købmand og at
nogle havde givet en ekstra hjælpende hånd med på den ene eller anden
måde. Planen er at kunne gentage succesen til næste år.

GIF
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Kilden til fitness skriver
Kilden til fitness har netop afholdt sit første årsmøde, med et pænt men
begrænset fremmøde – det faldt jo desværre sammen med en
håndboldkamp.

I beretningen fortalte formand Kim Lynghøjen om de mange udfordringer
bestyrelsen har haft ved opstart af centret, og hvilke erfaringer den allerede
havde gjort sig med småjusteringer til følge. En udfordring har været de
udleverede nøgler til medlemmerne, som nogen oplevede pludselig ikke
virkede mere efter et stykke tid. For langt størstedelen er det fordi, at en
nøgle „holder“ i 30 dage. Herefter skal den opdateres hvilket man gør ved
at låse sig ind ved yderdøren ved fitness. Hold nøglen på, til den lyser
grønt - blå betyder opdatering. Opdateres nøglen ikke ved yderdøren, virker
den heller ikke til de indvendige døre, man ellers har adgang til.

Blandt de fremmødte medlemmer var der flere ønsker til fitnessrummet;
et løbebånd, flere cykler, en ben-maskine m.m. Bestyrelsen var opmærksom
på disse ønsker, og der vil blive ophængt en liste, hvor man enten kan
tilslutte sig ønskerne, eller komme med andre. Det vil så blive prioriteret,
efterhånden som økonomien bliver til det.

Og økonomien er selvsagt afhængig af, hvor mange medlemmer der er i
fitness. Bestyrelsen havde derfor et stort håb om at kunne fastholde
størstedelen af de nuværende medlemmer, men også et ønske om at flere
får lyst til at være med. Der er en ny hjemmeside under opbygning,
www.tilfitness.dk, hvor det er planen på sigt, at man bl.a. skal kunne booke
sig på spinning-timer og dermed undgå ventelisterne.

Til slut kunne formanden fortælle, at der i løbet af året vil blive budt på
forskellige særarrangementer, sandsynligvis også med udefrakommende
gæster eller instruktører. Referat fra mødet kan snart ses på hjemmesiden.

Kilden til fitness
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 Kildeskolens børnehave skriver
I Kildeskolens børnehave er vi kommet godt i gang med det nye år. Børnene
var tydeligt glade for at se deres kammerater igen, efter en lang juleferie.
Vinteren startede tidligt „i år“, så der har været godt gang i vores lille
kælkebakke i haven, og mange har haft lettere ved at holde varmen med
de mange ture op og ned ad bakken. Nu er sneen væk for en stund, og det
betyder at vi nu kan komme ud og bl.a. cykle igen, hvilket mange også har
savnet.

Indenfor har vi klippet snemænd, talt, sunget, leget, læst, klippet og klistret
om forskellige farver, former, ord og begreber. Vi er så småt begyndt at
overveje hvad vi skal optræde med i år til børnehavens fødselsdag, og
måske det i år bliver noget med cirkus…

Hos de ældste børn på Spættestuen, er det fremtidige skoleliv rykket lidt
tættere på. Efter indskrivningen for nylig, er flere af dem mere bevidste
om, at skolelivet er „lige om lidt“. Samtidig er vores børnehaveklasselærer
begyndt at komme på besøg en gang om ugen, dels for at lære de nye
skolebørn lidt bedre at kende, men også for at børnene kender og er trygge
ved hende ved skolestarten til sommer.

Spætterne går fortsat til Leg og bevægelse en gang om ugen i Ringsted, en
tur de er blevet rigtig gode til, og der bliver set og snakket om meget
forskelligt på turen til og fra. Her i foråret kommer der desuden nogle
uger, hvor turen går til svømmehallen.

Vi glæder os i det hele taget til foråret, hvor vi skal mere ud af huset og se
det hele spire og gro, men også på ture til bl.a. Ringsted bibliotek, som
altid er et stort hit.

Har du og dine forældre lyst til at besøge os, er I velkomne til at ringe på
tlf. 5762 7272, og gerne inden kl. 9.30.

med venlig hilsen, Kildeskolens børnehave
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Skovløberne skriver
Har du brug for supplere din styrke- eller cykeltræning, eller bare lyst til
at gå eller løbe en frisk tur i godt selskab, vil vi meget gerne ha’ dig med!
Vi er stadig en lille hård kerne af morgengængere og –løbere, der mødes
hver søndag morgen på den første parkeringsplads ved skovbørnehaven i
St. Bøgeskov – i vinterhalvåret starter vi kl. 9. – om sommeren kl. 8. Vi
løber eller går en times tid, og følges ad hele vejen, så vi får alle med hjem
igen. Er det hårdt at komme i gang, får vi som regel belønningen, når vi
sidst på turen ofte når frem til Kilden, hvor der uanset vejret altid er
fantastisk smukt på denne tid af dagen. Så prøv at mød op – uanset din
nuværende form  - der er masser af ledige pladser!

Vel mødt
Skovløberne
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Den Nye Købmand
Åbningstider

Mandag – Fredag 8.00-17.30
Lørdag 8.00-12.00
Søndag 8.00-12.00

Ved: Malene Lindstorff
Gyrstinge Bygade 26, 4100 Ringsted

Tlf. 5767 5161
E-mail: koebmanden@gyrstinge.dk

Landsbyhuset
www.landsbyhuset-gyrstinge.dk

Vandrerhjem
4244 5523
jec@lite.dk

Festsal og mødelokale
fest@gyrstinge.dk

Sportshal
3393 0914

jens.hynne.petersen@gmail.com

Fitness-center
kilden@tilfitness.dk

Se flere kontaktoplysninger på hjemmesiden.
Landsbyhuset, Gyrstinge Bygade 34 B, 4100 Ringsted
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Dagmarbryggeriet
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

Peter’s Auto
Reparation og service

 af alle bilmærker.
Dit værksted i nærområdet

Fulbyvej 42, 4180 Sorø
tlf. 5784 5559

Nyrup Installation A/S
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

Gørslev Skovindustri
Brænde, Briketter, Bark

tlf. 5780 8281
www.gorslev.dk

LOF
Ringsted Dag- & Aftenskole

Leder: Mogens Larsen
Gyrstinge Bygade 85

4100 Ringsted
tlf. 5784 5161

New Hair
v/ Mette Andersen

Blødebjergvej 11 - Gyrstinge
tlf. 5767 2322

(onsdag lukket)

Hjerterum
Privat dagpleje

v/ Lene Christoffersen
St. Bøgeskovvej 3

4100 Ringsted
tlf. 2899 2729

e-mail: info@hjerterum.eu
www.hjerterum.eu
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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

Lydanlæg udlejes
Henv. til Lokalrådet

lokalraadet@gyrstinge.dk

Diskotek Magic star
Diskotek - Dj - Lyd - Lys

       
 Musik for alle aldre!
www.magic-star.dk

Tlf.: 2840 4456

Gyrstinge/Ørslevvester
Lokalråd

udlejer telt (6x8 m)
og en stor rund grill

til private arrangementer.
Kontakt:

Kenn Vium tlf. 5784 5639

SBM
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

Bakkegården
Økologiske bær & grøntsager

Bakkegårdsvej 52
Gyrstinge

4100 Ringsted
Tlf.: 2127 7952
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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, 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

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@gyrstinge.dk

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

Kilden til fitness, Landsbyhuset, www.tilfitness.dk
formand Kim Lynghøjen, Harpeager 2, Fjenneslev
kmlynghoejen@os.dk

Kildesiderne
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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
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Kalender
Februar

Bøgebladet udkommer
01. Tirs.klub.: Kortspil m.m.
03. Foredrag v/billedkunstner Bodil Sohn, Gyrstinge Præstegård, kl. 19.30
06. Skovløb og -gang, første p-plads i St. Bøgeskov, kl. 9. Hver søndag
08. Tirs.klub.: Kortspil m.m.
14.-18. Vinterferie, Kildeskolen
15. Tirs.klub.: Kortspil m.m.
22. Bogbussen holder ved Den Nye Købmand, kl. 15.30-16. Hver tirsdag

Tirs.klub.: Mogens Kristiansen med foredrag og billeder fra Svalbard. 
24. Lokalhistorisk aften, arr. Lokalrådet, Gyrstinge præstegård, kl. 18.30

Marts
01. Tirs.klub.: Ole Pedersen med „Årets gang i kongehuset“
04. Babysalmesang, Gyrstinge kirke, kl. 10-10.45
06. Fastelavnsgudstjeneste, Gyrstinge kirke, kl. 10.30

Tøndeslagning v/Lokalrådet, Gyrstinge præstegård, kl. 11.30
08. Tirs.klub.: Kortspil m.m.

Sogneaften, Benløse Gl. Skole, kl. 18.
13. Folkekirkens Nødhjælp samler ind
15. Tirs.klub.: Kortspil m.m.

Beboermøde, Lokalrådets årsmøde, Gyrstinge præstegård, kl. 19.30
22. Tirs.klub.: Sæsonafslutning/fest
26. Gymnastikopvisning, GIF, Landsbyhuset, kl. 15.
31. Sangaften i Gyrstinge kirke, kl. 19.30

April
Bøgebladet udkommer. OBS lidt senere end normalt!

16. Arrangement hos Købmanden!
18.-25. Påskeferie, Kildeskolen

Maj
10. Ældreudflugt

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


