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Lokalrådet skriver
Nogle gange er det svært at skulle skrive et indlæg til Bøgebladet, fordi
der er så meget, man gerne vil have med og andre gange er det svært, fordi
der ikke rigtig er sket noget af betydning. Jævnligt kommer man ud i
gentagelser, da der jo er nogle begivenheder, der gentager sig år efter år.
Det kalder vi traditioner. Der er nogle af disse traditioner, der er sjovere
end andre. F.eks. glæder vi os i Lokalrådet til årets Sankt Hans fest i
Præstegårdshaven. Det er den aften på året, hvor flest mennesker mødes
og hvis man er ny i området, så er det en oplagt mulighed for at træffe
store dele af sognets beboere. Det er også en aften, der kræver et stort
arbejde af arrangørerne og vi tager med tak imod en hjælpende hånd fra
alle, der har lyst til at være med til at skabe en god stemning.
Til de mindre spændende gentagelser hører debatten om skolens fortsatte
beståen. Det har nu igen været til debat, hvorvidt vi fortsat kan have seks
landsbyskoler i Ringsted kommune, da der jo som bekendt skal spares.
Heldigvis ser det ud til, at Kildeskolen klarer skærene endnu en gang og
det kan vi selvfølgelig være glade for, men glæden bliver dog lidt blandet,
når der samtidig sker lukning af tre andre landsbyskoler. Der skal ikke
herske tvivl om, at skolen er meget vigtig for en landsby og vi skal kæmpe
med næb og klør for at fastholde den. Når der endelig falder ro på
skoleområdet, vil det også blive lettere for skolen at tage sig af det, den er
der for, nemlig at give børnene en god platform til senere valg af
uddannelse. Det må derfor være et ufravigeligt krav, at der nu bliver sat en
stopper for yderligere diskussioner om skolelukninger, så de
tilbageværende skoler ikke skal bruge ressourcer på andet end at undervise
børnene!
Søndag den 22. maj samledes en lille gruppe mennesker ved Præstegården
for at gå i samlet flok til Sjoltegårdens nyanlagte skov. Undervejs blev der
fortalt historier og anekdoter om nogle af de mennesker, der gennem tiden
har boet i nogle af de huse, der ligger langs Gyrstinge Bygade. Da gruppen
nåede skoven, begyndte de første regndråber at falde, men det lod man sig
ikke afskrække af og fortsatte traveturen ind i den kun seks år gamle skov.
Det var spændende at høre om tankerne bag dette store projekt og inter-
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Lokalrådet skriver - fortsat
sant, at der allerede efter så kort tid er en rigtig skovstemning derude.
Turen blev afsluttet i øsende regn og alle var godt våde, da de vendte
tilbage til Præstegården for at få en kop kaffe og et stykke kage.
Forhåbentlig blev ingen forkølede.
Ikke ret meget er gratis her i livet – hverken tjenester eller materielle goder.
Og måske netop af den grund har vi tårnhøje forventninger til alt det andre
skal eller bør. Også her i Gyrstinge stilles der store krav til, hvad
købmanden, skolen, Landsbyhuset, kirken, idrætsforeningen, bussen m.m.
skal kunne levere. Uden at man altid tænker på, at det kræver modydelser
fra én selv.
Alligevel har området her, Gyrstinge-Ørslevvester, igennem mange år været
både kendt og berygtet for at stille, men også opnå mange lokale ønsker
og krav til især Ringsted kommune. Og det skyldes ikke at man fra
kommunens side har ment, vi var noget særligt, eller fordi en lokalpolitiker
holdt hånden over eller under os, men fordi mange ildsjæle har kæmpet
gennem tiderne for at opnå forbedringer og udvikling af vores landsby
med henblik på at bevare den som et attraktivt alternativ til bylivet.
De seneste års eksempler på, at det har båret frugt, er genåbningen af
vores købmand, den længe ventede og endelige realisering af Kildehallen,
der blev til et Landsbyhus og sidste års store debat om at gøre
landsbyskolerne til rene indskolingsskoler, som vi bidrog til at få bremset,
bl.a. gennem et velbesøgt borgermøde med politikerne på Kildeskolen.
Som sagt har det krævet mange tapre ildsjæle gennem tiden og rigtig mange
har taget en tørn i en eller flere af vores mange lokale råd og foreninger.
Når nogen er trådt ud, har der som oftest stået nogen klar til at tage over.
Men vil det fortsætte?
Til Lokalrådets årsmøde for nylig var der kun et begrænset fremmøde på
trods af, at det netop er her man kan høre hvad der arbejdes med i og for
lokalsamfundet, og man har mulighed for at stille spørgsmål til det eller
foreslå andre tiltag. Vi valgte dog at tolke det som tilfredshed med tingenes
tilstand!
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Anderledes ser det desværre ud på Kildeskolen, hvor flere og flere forældre
vælger at flytte deres børn til andre skoler på trods af, at vi for få måneder
siden kæmpede imod en lukning! Alle vil naturligvis påstå, at det skyldes
særlige omstændigheder for netop deres barn, som man åbenbart ikke kan
eller vil løse i samarbejde med skolen. Det er trist for de forældre, som
gerne vil blive og bevare skolen for deres børn, men det gør det nemmere
for vores politikere som snart kan læne sig tilbage og sige: „Det var ikke
os der lukkede skolen, men forældrene selv!“. Den efterhånden årelange
disskusion om skolestrukturen i Ringsted, har formentlig også bidraget til
den øgede usikkerhed.
Og ja, vil nogen måske sige, hvad skal vi egentlig også med en skole? Vi
har biler, så vi kan køre børnene, hvorhen det skal være. Men måske det så
heller ikke længere er nødvendigt med en købmand – vi kan jo bare køre
til Ringsted. Og idrætsforeningen? Jo, men der er jo tilbud der, hvor børnene
går i skole, så hvorfor bruge den lokale. Landsbyhuset? Det har vi kun
brug for, når vi holder fest – så må nogle andre betale for driften. Bussen?
Heller ikke et problem – vi har biler. Og bliver det hele for besværligt, kan
vi jo bare flytte et andet sted hen! Men hov, hvordan skal vi få solgt vores
hus - i en by uden liv? Uden skole, uden bus, uden butik, uden fritidsliv?
Med andre ord – vi har alle sammen et ansvar for, at Gyrstinge og
Ørslevvester stadig er et attraktivt sted at bo og ikke mindst at leve! Derfor
er vi nødt til at benytte alle de tilkæmpede faciliteter vi har, ellers dør det
hele langsomt ud. Vi har et ansvar for, at de børn vi har, har let adgang til
børnehave, skole, kammerater og fritidsliv. Vi har et ansvar for, at vores
unge har noget at komme hjem til om eftermiddagen, og vi har også et
ansvar for, at de ældre beboere i området, som måske ikke længere har bil,
også kan handle lokalt eller tage en bus til Ringsted. Så frem med
kampgejsten og tænk på, hvorfor I bosatte jer her oprindeligt, og hvad der
er vigtigt for at I også bliver boende her i mange år fremover!

Vera Mortensen
Lokalrådet

Lokalrådet skriver - fortsat
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Landsbyhuset skriver

Selv om vi presser på, går det kun langsomt fremad med vores hængepartier.
Vi havde byggemøde midt i maj, og sidst i maj - efter dette er skrevet -
skal vi til møde med kommunen. Foreløbig kan vi fortælle følgende:

- Vejadgang: Det er endnu for tidligt at sige, hvad det ender med - og
hvornår.
- Nabogener: I løbet af sommeren vil vi få løst de problemer, der har været
for naboerne til boldbanen. Det gælder både problemerne ved jordvolden
mod syd og den manglende dræning vest og nord for Landsbyhuset.
- Dræning af boldbanen: Vi har foretaget en del undersøgelser for at finde
ud af, hvilke skader der er sket. Alle forhold er endnu ikke afklaret, men
vi arbejder på sagen. Når alt er klarlagt, kan vi forhåbentlig nå til enighed
om en deling af udgifterne, så banen kan anlægges til efteråret.
- Færdiggørelse af huset: Den vigtigste mangel at få rettet er handicap-
adgangene til yderdørene. De er ulovlige, og derfor kan vi ikke få en
ibrugtagningstilladelse af kommunen - og derfor kan vi ikke få de sidste
fondspenge. Hovedentreprenøren havde lovet arbejdet udført i uge 14,
men underentreprenøren ville ikke lave det om. Efter mødet forleden har
han accepteret at lave det snarest.
- Driftsaftale med kommunen: Vi mangler endnu endelig underskrift, fordi
der pludselig kom nye „krøller“ på sagen, men vi forventer at aftalen snarest
er i hus.
- Førstehjælpsudstyret er opsat, og hjertestarteren opsættes snarest.

Dette er stadig kun en del af de opgaver, bestyrelsen bøvler med. Hvis du
vil vide mere, er du stadig velkommen til at kontakte os.

Venlig hilsen
Jens Andersen, Landsbyhuset
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Velkommen til Sankt Hans
i Gyrstinge

Præstegårdshaven

Program: 18:00 Haven åbnes
18:30 Maden er klar
20:00 Underholdning for børnene
20:45 Bålet tændes
21:00 Båltale
21:30 Aftenandagt i kirken
22:00 Aftenen slutter

Arrangør: Lokalrådet, Menighedsrådet, Spejderne,
Idrætsforeningen, Tirsdagsklubben.
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 Tirsdagsklubben skriver
På trods af at det er sommer, holder Tirsdagsklubben ikke helt lukket for
arrangementer. Den 7. juni er der som annonceret udflugt til Langeland
og „omegn“. Der gøres bl.a. holdt i Tranekær og på Tåsinge og tilmelding
til turen er i skrivende stund i fuld gang.

Sensommerfesten er igen i år henlagt til Gyrstinge Skovkro og datoen er
den 13. september. Programmet byder på kaffebord, visesange med Gurli
Lorenz og musiker Asger, som er kendt af sidste års deltagere. Efter
underholdningen er der tid til en tur i det grønne inden dagen slutter med
et lækkert måltid mad.

Den egentlige sæsonstart er den 4. oktober, hvor det er Morten Worm,
Ringsted, der fortæller om rejseoplevelser fra Tibet og Nepal.

Programmet vil blive uddelt på udflugten og ved mødedagene, som er i
Gyrstinge præstegård, tirsdage kl. 14-17.

Der bydes på et varieret program og Arbejdsgruppen ser frem til endnu en
god sæson for pensionister og efterlønnere i lokalområdet.

Vi har også glæde af udensogns deltagere som naturligvis også er
velkomne. Det giver god energi at komme hjemmefra og møde nye friske
ældre. Det er der ca. 55 medlemmer af Tirsdagsklubben, som har fundet
ud af.

Sommerhilsen og på gensyn,
Hilde Andersen
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Årsmøde i Landsbyhuset
Det har været et arbejdskrævende forår for bestyrelsen. Det er grunden
til, at vi først nu indkalder til

Årsmøde
onsdag den 22. juni 2011 kl. 19.30

i Landsbyhuset.
Hvis du vil have mere at vide om forhold omkring huset - og være med
til at diskutere husets fremtid - så mød op.

                Arbejdsdag ved Landsbyhuset
Hvis du har lyst til at mødes med andre fra lokalsamfundet om et stykke
praktisk arbejde, så er der en god mulighed nu. Kom og vær med, når
Landsbyhuset holder

Arbejdsdag
lørdag den 4. juni fra kl. 9.00

Vi skal først og fremmest have ryddet op uden for huset. Der skal fjernes
byggeaffald m.m., så der er klar til såning af græs. Så medbring rive,
greb m.m. og - hvis du bor nær Landsbyhuset - en græsslåmaskine.
Vi skal også have hjælp til at lave kaffe, anrette arbejdsfrokost og
lignende. Jo flere vi er, des sjovere bliver det - og des hurtigere går det.

Vi har til stadighed brug for lokale beboere, som vil give en hånd med at
få Landsbyhuset til at køre bedre.

Vil du hjælpe med sponsorskilte i hallen
- så kontakt bestyrelsen.

Vi kunne også bruge hjælp til at arrangere

Hal-bal i Landsbyhuset
Kunne du have lyst til det, så vil vi gerne høre fra dig.

Venlig hilsen Jens Andersen, Bestyrelsen, Landsbyhuset
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  Den Private Skovbørnehave skriver

I skovbørnehaven er vi stadig i fuld gang med vores middelalderprojekt.
Vores middelalderby har vi indhegnet af pileflet, som børnene selv har
høstet nede ved søen, og vi har bygget shelter, køkken, kamparena til
riddertræning osv., og her lever vi os helt ind i middelalderverdenen. Hver
dag udnævner vi iblandt børnene dagens „oldermand“, som sammen med
en voksen står for at afholde morgensamling rundt om bålpladsen, og vi
laver skjolde og sværd, koger saft og sylter efter middelalderopskrifter og
meget andet.
Onsdag den 11. maj tog hele skovbørnehaven til middelaldercentret i
Nykøbing Falster. Det var en fantastisk tur hvor vi bl.a. så, hvordan man
gik klædt, hvad man spiste, og vi så store blider (en slags katapulter) blive
skudt af, osv. Det var en meget stemningsfuld tur, som gav børnene et
godt indblik i, hvordan det var at leve i middelalderen.
Skolegruppen er i gang med at lave dukketeater over middelaldersagnet
om Asser Rig fra Fjenneslev. I den forbindelse var de på tur til Fjenneslev
kirke, hvor de blev vist rundt i kirken af graveren og så kalkmalerierne
samt de to tårne på kirken, som symboliserer Asser Rig og Fru Inges to
sønner Esbern Snare og Absalon.
Snart er det tid til den årlige overnatning i skovbørnehaven, hvor vi sover
i telte/shelter, og i år foregår det hele selvfølgelig nede i vores
middelalderby – vi glæder os!
Vi har nydt at se skoven blive lysegrøn og nu lidt mørkere grøn, vi har
smagt på årets første bøgeblade og skovsyre-skud, og så følger vi nøje
livet i søen og studerer processen fra haletudse til frø. Desuden kigger vi
for tiden meget på larver og de første skarnbasser er også kommet frem,
så der er masser af spændende ting at fordybe sig i.

Mange hilsner fra
Ringsted Private Skovbørnehave.
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Gyrstinge Kirke 
juni - juli 2011 

Sct. Hans aften 

Aftenandagt i Gyrstinge kirke Sct. 

Hans aften kl. 21.30 

Også i år rundes der - efter et par 
gode timer i præstegårdshaven - af 
med en musikalsk aftenandagt i 
Gyrstinge kirke kl. 21.30. Vi håber 
at se rigtig mange til denne smuk-
ke afrunding på en god aften. Af-
tenandagten varer ca. ½ time. Vi 
vil synge et par dejlige moderne 
salmer bl.a. ”Sankthansurt vi pluk-
ker”, som for nylig blev udgivet af 
salmedigteren fra Sorø, pastor 
emeritus Johannes L. Bundgaard 
og ”Det dufter lysegrønt af græs” 
af Johannes Johansen 1996. 

Jens Forsingdal, som er vores or-
ganist denne aften, vil medvirke 
ved et særligt musikalsk indslag. 

Lisbeth Lundbech 

2. Pinsedag den 13. juni  afholder 

provstiet den årlige friluftsgudstje-

neste i Vedbygårds have i Ruds 

Vedby kl. 10.30 

Haven rummer det smukke amfite-
ater, og der er masser af indtryk 
for alle sanser. 

Helligånden i håret. 

Kom og hør pinseunderet læst på 
alverdens sprog. Lad børnene op-
leve de særlige tilbud til dem. 

Der er også mulighed for en rund-
visning på den smukke Herregård 
Vedbygaard. Gospelkoret Good 
News, Englekoret samt Ruds Ved-
by Garden kommer forbi – samt 
forhåbentlig en masse glade men-
nesker fra hele provstiet. 

Lisbeth Lundbech 

Friluftsgudstjeneste 
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Konfirmandundervisning  

Der vil også fremover blive udbudt 

konfirmandundervisning i Gyrstin-

ge. 

Konfirmanderne 2011 

Kirken som læringsrum - konfirmandstart 

I Bringstrup kirke tager vi torsdag 

d. 25. august kl. 19.00 hul på en 
ny konfirmandsæson med en 

”kirkevandring i selve kirken ” og 

en pædagogisk gudstjeneste.  

Kirkevandringen og den efterføl-
gende gudstjeneste er blevet til i et 
samarbejde med den religionspæ-
dagogiske konsulent, Stinna Ah-
renst , og erfaringerne med ”kirken 
som læringsrum” skal efterfølgen-
de publiceres.  

Temaet afprøves også i andre typer 
af kirker. 

 Kirken vil denne aften fungere 
som læringsrum og er samtidig 
konfirmandernes første undervis-
ningstime og til denne første time 

og første gudstjeneste inviteres na-
turligvis også forældre m.v. 

 Gudstjenesten er åben og offentlig 
for alle, og kunne du tænke dig at 
tage de første indledende skridt ind 
i det spirituelle liv, ja, så er der en 
mulighed her. Du er meget vel-
kommen. 

Bagefter vil der være et mindre 
arrangement (højest ½ time) med 
nødvendige orienteringer specielt 
for konfirmanderne og deres for-
ældre, da de jo skal vide noget om 
den konfirmandundervisning, som 
starter ugen efter dette arrange-
ment. 

Lisbeth Lundbech 

Præsterne og skoleforvaltningen 
har været i forhandling og er nået 
frem til, at samtlige 7. klasser i 
Ringsted kommune på de relevan-
te overbygningsskoler får fri hver 
onsdag og torsdag så betids, at de 
kan nå at komme til undervisning i 
deres hjemsogn kl. ca. 13.00.  

Konfirmandundervisningen i Gyr-
stinge vil blive på onsdage kl. ca. 

13 – 15. 

Lisbeth Lundbech 
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Vin til eddike eller vand til vin? 

Mon ikke de fleste af os kender den 

livgivende og sprudlende fortæl-

ling om brylluppet i Kana, hvor 

Jesus forvandler vand til vin.  

I denne fortælling præsenteres vi 
for glædens og håbets tegn i ver-
den, idet vi her får lov til at være 
gæster ved en fest, hvor stemnin-
gen løftes fra sorg til glæde – får 
lov til at være gæster ved en fest, 
hvor nadvergæsterne får farve i 
kinderne og lys i øjnene pga. Guds 
livgivende under. 

Alt for ofte er vi imidlertid vidne 
til et ganske andet mirakel, som i 
bund og grund truer vores lykke 
og velfærd: forvandlingen af god 
og fyldig vin til bitter eddike. Mon 
ikke de fleste af os har erfaret, 

hvorledes et godt og kærligt sam-
vær alt for let afløses af bitre ord 
og vendinger, som kuldkaster glæ-
den og den indbyrdes kærlighed. 

Det falder os ikke vanskeligt at 
begribe forvandlingen af god vin 
til bitter eddike, idet denne for-
vandling skyldes vores stivsind og 
manglende evne til tilgivelse. 
Langt vanskeligere er det at lade 
sig gribe af det håb og den kærlig-
hed, som forvandlingen af vand til 
vin peger på. 

Kirkens eksistens i verden er imid-
lertid et bevis på, at det kan lade 
sig gøre. Også i Gyrstinge er der 
en kirke, der peger hen på forso-
ningens og tilgivelsens Gud. 

Lisbeth Lundbech 

I Luthers spor 

Program for efterår 2011 

6. september: Tema:  

Reformationens baggrund. 
Aftentur til Haraldsted. Vi mødes 
ved Knud Lavards Kapel kl. 19.00. 
Herefter besøger vi Haraldsted kir-
ke kl. ca. 20.00. Vi har inviteret 
lærer Annette Stephansen til denne 
aften. Sognepræst Mette Marbæk 
Johansen, Haraldsted, vil også del-
tage. Vi runder af med aftenkaffe i 
Haraldsted Præstegård. 

27. september kl. 19.30: Tema: 

Reformationen i Danmark  

Foredrag ved sognepræst Majbritt 
Breinholt Christensen i Benløse 
gamle Skole. 

Nyttig baggrundsaften for ekskur-
sionen til København, men kan 
som andre sogneaftener også stå 
alene. 

29. oktober: Ekskursion til Kø-

benhavn. 

Vi mødes ved Nationalmuseets 
indgang kl. 10.00. Rundvisning i 
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Forårsudflugt for pastoratets pensionister 

Nationalmuseets middelalderafde-
ling ved skoletjenesten. Vi skal 
selvfølgelig se Torslundetavlen, 

men også Gyrstinge kirkes gamle 
alterbordsforside fra omkring 
1525.  

På vej til vores frokoststed ser vi 
”Reformationsmonumentet” på 
Bispetorv. Herefter frokost, som er  

inkluderet i prisen. 

Om eftermiddagen besøger vi den 
Fransk Reformerte Kirke overfor 
Rosenborg Slot. Her vil der også 
være rundvisning. 

Man skal selv sørge for transport 
til og fra København, men man er 
velkommen til at følges med præ-
sterne, der tager med regionaltoget 
fra Ringsted lidt i 9. 

Der skal vandres en del. 

Pris kr. 50 inkl. frokost og omvis-
ninger, men eksklusiv drikkevarer 
og transport. 

Tilmelding: Senest torsdag d. 20. 
oktober til Søren Legarth tlf. 57 61 
06 60, Majbritt Breinholt Christen-
sen tlf. 57 61 86 89 eller Lisbeth 
Lundbech tlf. 57 61 30 10. 

Lisbeth Lundbech 

Alterbords-forside fra Torslunde Kirke, 

malet 1561. Det første billede af den evan-

geliske gudstjeneste i Danmark.  

51 pensionister og efterlønnere 

havde i år meldt sig til den traditi-

onelle forårsudflugt arrangeret af 

menighedsrådene i Bringstrup-

Sigersted og Gyrstinge.  

Vejret viste sig fra sin bedste side, 
og chaufføren fra Alsted Turistfart 
valgte en smuk rute ad små veje 
gennem det midtsjællandske land-
skab ned til Næstved. På turen for-
talte Esben Tue Christensen om 
slottets historie, parken og famili-
en Reedtz Thott, og Jørgen Leh-

mann sørgede for, at vi fik sunget 
et udvalg af de kendte danske for-
årssange. 

Inden middagen fik vi en guidet 
rundvisning i klosterkirken, som 
omtales som nordens mest farveri-
ge kirkerum. Det var også det før-
ste indtryk man fik, da man trådte 
ind i det overdådigt udsmykkede 
kirkerum. Dronning Margrethe 
den 1. grundlagde et nonnekloster 
på øen, hvor Gavnø slot senere 
blev bygget. Prædikestolen bæres 
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af en hovedløs trold, som også fin-
des i familiens våbenmærke. Alter-
tavlen er dekoreret med 64 våben-
skjolde, som viser forskellige reli-
giøse motiver. 

I kirken findes Danmarks eneste 
brudebænk. Den er fra 1586, og 
den fik naturligvis megen op-
mærksomhed. Der hvor bruden 
skulle side, stod der:” Med smerte 
skal du føde sønner”, og ved gom-
mens plads stod der:” I dit ansigts 
sved skal du æde dit brød”. – Cita-
ter fra 1. Mosebog. 

Kirken er privat, og bruges for-
trinsvis til kirkelige handlinger i 
familien. 

Derefter så vi den enorme maleri-
samling samt slottets historiske 
gæsteværelser. På de lange gange 
hænger omkring 1000 malerier og 
portrætter af en lang række kendte 
personer fra Danmark og Europa. 
Malerisamlingen på Gavnø Slot er 
Nordens største private samling 

hvor de ældst bevarede portrætter 
er malet ca. 1460.  

Efter middagen, som bestod af 
flæskesteg med tilbehør, var der 
tid til at gå rundt i den smukke 
park på egen hånd. Der bliver 
plantet 500.000 tulipanløg hvert 
år, og det var et fantastisk flot syn 
at kigge ud over den solbeskinnede 
park med blomstrende buske om-
givet af tulipaner smukt sammen-
sat i grupper med farver, der mat-
chede hinanden.  

Inden hjemturen blev der serveret 
eftermiddagskaffe med æblekage, 
og chaufføren valgte igen en me-
get smuk rute tilbage til henholds-
vis Sigersted, Bringstrup og Gyr-
stinge. 

Det var helt igennem en særdeles  
vellykket tur med god stemning og 
godt humør. Det er en fornøjelse at 
arrangere noget, når der bliver ta-
get godt imod det. 

Grethe Larsen 

Brudebænken i klosterkirken 

Trætte ben eller mæt af indtryk? 
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Uforståeligt hærværk 

 

Kirkeklokkerne 

Den moderne teknologi har ind-

hentet klokkerne i Gyrstinge kirke. 

Menighedsrådet har besluttet, at 

der etableres automatisk klokke-

ringning i løbet af sommeren, og 

når projektet er afsluttet, styres 

ringningen af en computer. 

Langt tilbage i historien har kirke-
klokken formentlig været ophængt 
i en klokkestabel for senere at bli-
ve placeret i kirketårnet. I flere 
hundrede år har de forskellige gra-
vere kravlet op ad den smalle trap-
pe i kirkens tårn for at ringe mor-
gen og aften. Ingen tænkte på hø-
reskader, kulde eller en mørk trap-
pe. 

Hvor længe, Gyrstinge kirke har 
været forsynet med klokker, er 
usikkert. Men man ved, at en klok-
ke blev afgivet pga. klokkeskatten 
i 1528. Frederik den 1. skulle bru-
ge metal til at støbe kugler, så han 

kunne føre krig mod Christian den 
2., som var fordrevet fra Danmarks 
trone og opholdt sig i Tyskland, 
hvor han forberedte sig på at til-
kæmpe sig den danske trone igen. 
Alle kirker, der havde 2 klokker, 
skulle afgive den største. 

De to klokker, der hænger i tårnet 
har begge et årstal stående på den 
nederste kant. På den store står: 
”Den gamle klokke for dette Guds-
hus, fordum viet den hellige Jom-
fru, i Giørstinge revnede hændel-
sesvis ved Ringning og  blev paa 
Kirkens Bekostning fornyet og ved 
omstøbning forøget i Vægt i Hel-
singør.” ”Gud alene Æren. Af Il-
den flød jeg, Mester Hans Meier 
støbte mig Aar 1637”.  

Den lille har inskriptionen:” I Her-
rens Aar 1651 er denne Klokke 
støbt paa Bekostning af Giørstinge 
Kirke i København af Claus van 

Hvis man ser på billedet af præste-

gården på forsiden af kirkebladet 

eller går forbi på gaden, er vi nok 

alle enige om, at vi har en meget 

smuk præstegård, det pynter i 

landsbyen.  

Vores graver planter blomster i 
krukker og i det gamle vandtrug til 
glæde for os alle, og alligevel er 
der en eller flere, der bedre kan 

lide, at halvdelen af stedmoder-
blomsterne rives af. 

Grethe Larsen 
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Menighedsmøde 

Efter gudstjenesten søndag den  5. 

juni holdes der menighedsmøde i 

Gyrstinge præstegård. 

Der serveres først en let anretning, 
og derefter vil formanden for me-
nighedsrådet give en orientering 
om, hvad menighedsrådet har ar-
bejdet med i løbet af året og hvilke 
opgaver, der skal arbejdes med i 
det følgende år.  

Regnskab og kommende års bud-
get vil også blive gennemgået i 
hovedtræk. Endelig vil der være 
mulighed for at stille spørgsmål til 
menighedsrådets medlemmer.  

Af hensyn til traktementet, er det 
nødvendigt med tilmelding til Gre-
the Larsen, tlf. 57845161 senest 
den 3. juni. 

Grethe Larsen 

Dam”. 

I dag foregår klokkeringningen fra 
kirkegulvet, hvilket naturligvis gør 
arbejdet noget lettere at udføre. 

Lige nu har menighedsrådet gode 
og stabile folk til at ringe, når gra-
veren har fri, men vi forudser, at 
det bliver vanskeligt at finde deres 
afløsere, når den dag kommer.  

Inden projektet blev sat i gang, 
havde vi Kirkeministeriets klokke-
konsulent på besøg. Han så tilbu-
det fra det valgte firma og beså 
klokkerne.  

Han udtaler bl.a.:”Begge klokker 

må regnes som værende af særlig 

høj kulturhistorisk værdi. En ar-

kivundersøgelse viser, at der fra 

Hans Meyers støberi i Helsingør 

er bevaret i alt ti klokker, af hvilke 

Gyrstinge kirkes klokke er den 

største. Fra Claus van Dams værk-

sted eksisterer der i alt 32 klokker. 

Begge klokker, der er i god stand, 

ringes ved nedførte reb fra tårnets 

underrum, hvorfra de betjenes 

uden vanskelighed. Normalt er jeg 

ikke tilhænger af automatisering af 

så gamle og unikke klokker som 

dem, der hænger i Gyrstinge kir-

kes tårn. Når jeg alligevel i dette 

tilfælde kan tilslutte mig en auto-

matisering, er det først og frem-

mest med udgangspunkt i anlæg-

gets gode tilstand.” 

I forbindelse med arbejdet bliver 
der nogle uregelmæssigheder i 
ringningen. Der bliver dage, hvor 
der ikke bliver ringet, og der bliver 
dage, hvor det nye anlæg skal af-
prøves, så der bliver ringet mere 
end normalt. 

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 

  Juni 2011 
02. juni – Kristi himmelfarts dag:   Bringstrup 9 – Sigersted 10.30 
05. juni – 6.s.e. påske:                     Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30 
12. juni – Pinsedag:                         Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30 
13. juni- Anden Pinsedag:               Amfiteatret i Vedbygaards Have 10.30 
19. juni – Trinitatis søndag:            Sigersted 9 (Mette Marbæk Johansen) 
26. juni – 1.s.e.trin.:                        Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30 
 

Juli 2011 

03. juli – 2.s.e.trin.:                         Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30 
10. juli – 3.s.e.trin.:                         Gyrstinge 10.30 
17. juli – 4.s.e.trin.:                         Bringstrup 10.30 
24. juli – 5.s.e.trin.:                         Sigersted 10.30 
31. juli – 6. s.e.trin.:                        Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30 
 

August 2011 

07. august – 7.s.e.trin.:                    Sigersted 9 (Mette Marbæk Johansen) 
14. august – 8.s.e.trin.:                    Bringstrup 9 (Ulla Toft) 
21. august – 9.s.e.trin.:                    Gyrstinge 9 (Mette Marbæk Johansen) 
28. august – 10.s.e.trin.:                  Bringstrup 10.30 
 

Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er angivet. 

Der tages forbehold for ændringer. 
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Idrætsforeningen skriver

TILMELDING TIL

SOMMERSJOV 2011
Hvem: børn i alderen 6 – 13 år!

Hvornår: 11. – 14. juli

Hvad tid: kl. 9 – 15 (pasning kl. 8 – 16)

Hvor: Landsbyhuset

Hvad skal vi lave: vi skal have det sjovt, spille boldspil, lege,

hygge, være kreative…og så er der overraskelser undervejs!

Tilmelding:  FRIST DEN 17. JUNI.

gif@gyrstinge.dk eller hos Den Nye Købmand

Af tilmeldingen skal fremgå barnets navn, adresse, alder og

størrelse på t-shirt. Udover det kontaktperson samt tlf. nummer

i dagtimerne.

Pris for alle dage: kr. 100,-. Betaling sker på 1. dagen.
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Idrætsforeningen skriver - fortsat

1-dagsarrangement i Gyrstinge Landsbyhus.
 
Som det sidste 1-dagsarrangement inden sommerferien indbyder
Gyrstinge IF til en times motion i form af Latin-Fitness med
instruktøren Merete.
 
Det vil foregå i hallen

søndag den 26. juni 2011 kl. 10-11.00.
 
Åbent for unge piger/drenge, kvinder og mænd i alle aldre.
 
Der er ingen tilmelding - dog skal der betales 30 kr pr. person,
inden timen starter.
 
Vi ses i hallen ;o)
 

På vegne af GIF
Jeanette Baag
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 Kildeskolens børnehave skriver
I Kildeskolens børnehave er det rigtig blevet forår, og haven er blevet
dejlig grøn. En fast forårstradition er den årlige bedsteforældredag, hvor
børnenes bedsteforældre inviteres til at komme og få et lille indblik i
børnenes hverdag i børnehaven. Først spiser vi madpakker sammen, og
herefter planter børn og bedst’er medbragte sommerblomster i vores
plantekasser. Vi slutter med kaffe og kage i haven. Igen i år en rigtig
hyggelig dag, og vejret var heldigvis med os. Desværre kom der jo
efterfølgende et par nætter med frost, som var lidt hård ved nogle af
blomsterne – men de fleste klarede den!

En anden fast tradition er fejringen af børnehavens fødselsdag, der i år løb
af stabelen den 6. maj. Alle tre stuer i børnehaven havde forberedt
forskellige cirkusnumre til en fælles cirkusforestilling i Cirkus Lidt af
Hvert i den gamle gymnastiksal, som var første punkt på programmet.
Derefter var der fællesspisning, og igen var vejret med os så vi kunne
sidde i haven, og pludselig dukkede der en ballonklovn op, som underholdt
store og små med balloner i alle mulige former og farver. Senere på aftenen
var der fiskedam, popcorn og kage til alle børn og barnlige sjæle. Igen et
fint arrangement som forældrerådet havde stablet på benene, og med stor
opbakning fra forældrene.

Snart skal vi desværre tage afsked med vores store Spættebørn, som starter
skole efter ferien. Men inden da har de lige været til afslutning med Leg
og bevægelse i Ringstedhallerne, de skal have en diskoaften på Spættestuen
helt for dem selv, og selve stuen lukker for sommeren med en
afskedsmorgenmad, hvor også forældrene er inviterede. Vi glæder os dog
til at kunne følge de kommende skolebørn på den anden side af lågen – i
hvert fald så længe de endnu vil kendes ved os!

Men når nogen forlader os, kommer der heldigvis også nye børn til, og
dem glæder vi os også til at tage imod. Skulle I have lyst til at komme og
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Kildeskolens børnehave skriver - fort.
besøge os inden, er I velkomne til at ringe og aftale en tid på telefon
57627272.

Til slut vil vi da også gerne lige minde om, at I selvfølgelig gerne må låne
vores legeplads udenfor åbningstid, men vær søde og rydde op efter jer,
og pas godt på vores ting. Hunde frabedes i haven.

Venlig hilsen personalet,
Kildeskolens børnehave

Den Nye Købmand skriver
Udplantningsdagen den 16. april var en fantastisk dag med gode tilbud,
smagsprøver og hygge. Tak til alle jer som mødte op og gav liv samt god
stemning i butikken.

Der er i øjeblikket ved at blive lagt det sidste  ind på Den Nye Købmands
hjemmeside. Det vil være en hjemmeside med info fra arrangementer og
om butikken samt tilbud. Man vil også kunne skrive til mig, men vær
OBS på at der kan gå 1-2 dage inden du får svar, så derfor ingen
brødbestilling eller andet til dagen efter. Den nye hjemmeside hedder
www.dennyekøbmand.dk

Husk!!  Ved fester kan du levere overskydende varer tilbage, som er købt
hos købmanden, dog ikke køl/frost.

Malene
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Den Nye Købmand
Åbningstider

Mandag – Fredag 8.00-17.30
Lørdag 8.00-14.00
Søndag 8.00-12.00

Ved: Malene Lindstorff
Gyrstinge Bygade 26, 4100 Ringsted

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

www.dennyekøbmand.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
www.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

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
Maj
25. Konfirmandindskrivning, Bringstrup Præstegård, kl. 15.00-19.00
26. Skolefest, Kildeskolen, kl. 18.00
29. Zumba, Landsbyhuset, kl. 10.00
31. Bogbussen, Den Nye Købmand, kl. 15.30-16.00, hver tirsdag

Juni
Bøgebladet udkommer

02. GIF cykelmotion, start v. Landsbyhuset, kl.18.15, hver torsdag
04. Arbejdsdag ved Landsbyhuset, kl. 9.00
05. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag

Menighedsmøde, Gyrstinge præstegård, efter gudstjenesten kl. 10.30
07. Tirs.klub.: Sommerudflugt til Langeland
08. Skolebestyrelsens årsmøde, Kildeskolen, kl. 18.30
13. Provsti-gudstjeneste, Vedbygård, Ruds Vedby, kl. 10.30
22. Landsbyhusets årsmøde, Landsbyshuet, kl. 19.30
23. Sankt Hans-fest i Præstegårdshaven, Gyrstinge, kl. 18.00

Aftenandagt, Gyrstinge kirke, kl. 21.30
24. Sommerferie, Kildeskolen
26. Latin-fitness, Landsbyhuset, kl. 10.00

Juli
11.-14. Sommersjov i Gyrstinge, arr. GIF
11.-29. Sommerlukket, SFO og børnehave, Kildeskolen

August
Bøgebladet udkommer

15. Skolestart, Kildeskolen
25. Konfirmandstart, Bringstrup kirke, kl. 19.00

September
13. Tirs.klub.: Sensommerfest, Gyrstinge skovkro

Oktober
04. Tirs.klub.: Sæsonstart. Morten Worm: Rejseoplevelser fra Nepal og Tibet

Arrangementer mailes til bogebladet@9emann.dk eller afl. til redaktionen direkte.
Husk også at tjekke kalenderen på www.gyrstinge.dk.


