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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: Arne Aagesen, Harpeager 7, Fjen. 35 85 77 79

Steen Mortensen, Gyrstingevej 41 31 95 06 93
Ida Gimsing Petersen, Blødebjergvej 6 33 93 09 14
Grethe Madsen, Gyrstinge Skovhuse 31 57 84 50 25
Bodil Krag-Andersen, Gyrstinge Bygade 55 57 84 53 80
Mette Eck, Blødebjergvej 2 61 68 91 84
Gert Schnack Sørensen, Gyrstingevej 88 57 84 53 13
Bjarne Krog, Ørnekildevej 22, Fjen.

Gyrstinge/Ørslevvester Menighedsråd

Formand: Jan Karsberg, Høtoften 13 57 85 65 60
Næstformand: Else Hansen, Gyrstinge Præstemark 41, 57 84 52 12
Kasserer: Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen. (red.) 57 80 93 25

Grethe Larsen, Gyrstinge Bygade 85 57 84 51 61
Ulla Kristensen, Bondebjergvej 15 57 84 54 31

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 Arne Aagesen, 35 85 77 79
Oplag: 410. Se tidligere numre på www.gyrstinge.dk
Ved manglende levering - kontakt redaktionen (red.).
Næste blad udkommer december 2012 - deadline uge 47
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Lokalrådet skriver
Efteråret er over os og med det er det også blevet tid for de mange indendørs
arrangementer i området. I skrivende stund er vi ved at lægge sidste hånd
på planlægningen af foredraget med Bjarne Nielsen Brovst, som er blevet
rigtig godt modtaget, idet der lige nu er over 70 tilmeldte. Det skal nok
blive en hyggelig aften, som jeg vil fortælle mere om i næste nummer af
Bøgebladet.
Fredag den 5. oktober er det tid for efterårets første fællesspisning i
Landsbyhuset og der er allerede nu mange tilmeldte. Den 2. november
gentager vi sidste års succes med fakkeloptog og fællesspisning i anledning
af Halloween. Vi har besluttet, at vi denne aften spiser kl. 18.30, så det
kan nå at blive rigtig mørkt. Så tager faklerne sig bedre ud. Prisen for
deltagelse i middagen er som sædvanlig 50 kr. for voksne og 25 kr. for
børn og inkluderer mad, kaffe og kage. Drikkevarer kan købes. Tilmelding
skal ske til Vera på 2364 3113 eller på lokalraadet@gyrstinge.dk. Som
sædvanlig kan vi godt bruge lidt flere hænder til at lave mad og til at bage
kager, så kom ud af busken. Det er ikke nødvendigt at være med til det
hele. Enhver form for hjælp modtages med tak.

I forbindelse med indførelsen af den nye skolestruktur efter sommerferien
har der været store problemer med busforbindelsen til Byskovskolen, hvor
mange af de store elever fra Kildeskolen er startet. Heldigvis for disse
elever er de udstyret med forældre, som ikke bare finder sig i, at man fra
kommunens og Movias side ikke holder de løfter, som blev givet under
hele debatten om strukturændringen, men som bliver ved med at presse på
for en løsning. Det har nu resulteret i, at der skulle være styr på
skoletransporten, men hvis der er andre, der oplever problemer eller
uhensigtsmæssigheder i forbindelse med indførelse af ny køreplan, vil vi
i Lokalrådet meget gerne høre om det, da vi er repræsenteret i den gruppe
af borgere, som hvert år indkaldes til møde med kommunen og Movia for
at sætte fokus på eventuelle problemer. Det er derfor vigtigt, at vi får at
vide, hvilke problemer brugerne oplever, så vi kan komme med forslag til
forbedringer. Gruppen oplever, at både kommunen og Movia som regel er
lydhøre overfor konstruktiv kritik.
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Lokalrådet skriver - fortsat
Da Landsbyhuset for to år siden blev indviet, gav Lokalrådet en gave,
nemlig en flagstang, som først nu er blevet sat op, idet vi har afventet, at
udenomsarealerne blev gjort i stand. Det er altså nu muligt at hejse flaget,
når der er fest, hvilket vi håber, rigtig mange vil benytte sig af.

Til sidst vil jeg lige nævne årets adventsarrangement med juletræstænding
foran Kildeskolen, da næste Bøgeblad måske først kommer på gaden lige
efter. Det er i år søndag den 2. december, hvor vi som sædvanligt vil starte
med en familiegudstjeneste i kirken kl. 15, hvorefter vi tænder juletræet
foran skolen og synger et par sange. Derefter serveres der gløgg, kakao og
æbleskiver i Præstegården. Prisen for dette er 20 kr. pr. person.

Vera Mortensen
Lokalrådet

 Den kommunale dagpleje skriver
Efter en dejlig lang sommerferie både for børn og voksne, er vi startet op
i den gl. præstegård med vores legestue. Gruppen er blivet udvidet med to
nye medlemmer, Kate Christoffersen og Dorthe Jørgensen, som kommer
fra den kommunale dagpleje i Allindelille-området. Vi byder dem vel-
kommen, og glæder os til et godt samarbejde.
Nu er det blivet efterår, og så starter gynmastiken. Vi mødes i landsby-
huset hver anden fredag - ulige uger fra kl. 9-10, hvor børnene får brugt en
masse energi i forskellige aktiviter til stor glæde for alle. I år har vi sprog-
udvikling som et overordnet emme. Mål for læring er; at give barnet mu-
lighed for at udvikle sig sprogligt, at læse bøger, rim og remser - sanglege
- begrebsdannelse - sætte ord på handlinger, og tur og meget andet.
Interesserede småbørnsforældre er altid velkomne til at komme på besøg
i legestuen og hilse på, til en kop kaffe el. the, hver første onsdag i måne-
den fra kl. 9.30 til 10.30.

De kommunale dagplejere
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Skotsk whisky aften
Så gør vi det igen, for 9. gang.

Lokalrådet i Gyrstinge/Ørslevvester indbyder til en
whiskysmagning, fredag den 25. januar 2013 kl. 19.30 i Gyrstinge

Landsbyhus.

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. Men da arrangementet
er flyttet til Landsbyhuset, er der plads til 60 personer.
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. Som traditionen byder, så er der også 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 57845639/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, men
der er selvfølgelig mulighed for at gå udendørs, når/hvis trangen opstår,
når de røgede whiskys er i glasset.

Vel mødt på Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvesters vegne
Kenn
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 Beboerne skriver
Førstehjælp for børn og voksne
I Gyrstinge står efteråret i førstehjælpens tegn. Børnene fra Kildeskolen,
Kildeskolens børnehave og Ringsted Private Skovbørnehave var midt i
september på deres årlige førstehjælpskursus, og sidst i september/start
oktober er det de voksnes tur.
Forløbet med det årlige førstehjælpskursus for børnene er et lokalt projekt
kaldet Førstehjælp i Børnehøjde. Årets kursus er det femte i rækken.
Projektets formål er, via undervisning i førstehjælp, at fremme børnenes
omsorg for hinanden. Erfaringer fra et lignende projekt i Nordjylland viser
netop, at man ved at undervise børn i førstehjælp allerede fra
børnehavealderen, kan forebygge mobning og fremme trivslen blandt
børnene. Projektet Førstehjælp i Børnehøjde i Gyrstinge er unikt, da ingen
andre institutioner i landet har gentagende førstehjælpskurser for
børnehavebørn og skoleelever kørende i flere år i træk. Derfor er SSP og
Falck meget interesseret i netop vores projekt.
På årets kursus var børnene igennem praktiske øvelser med blandt andet
aflåst sideleje, sår og rifter, hvepsestik, næseblod, brandslukning og
cykelulykker. De ældste børn blev også undervist i hjerte-lungeredning,
og de yngste lærte om farlige væsker og faresymboler.
Alle 140 børn deltog i kurset med højt humør og stort engagement. Det
var absolut velfortjente diplomer der blev delt ud som afslutning på kurset.
Stor tak til Benløse frivillige Brandværn som var instruktører på kurset,
og tak til lærere og pædagoger for deres opbakning til projektet.
Dette års sponsorer var SSP i Ringsted, Lions Club Ringsted og Kildeskolen
som har støttet årets kursus økonomisk. Krogagergård gav æbler og Den
nye Købmand kom med bananer.
Benløse frivillige Brandværn er tilbage i Gyrstinge søndag den 30.
september og mandag den 1. oktober, hvor de er instruktører på et
Førstehjælpskursus for voksne. Kurset er et 3-timers kursus i
grundlæggende førstehjælp (hjerte-lunge redning). På kurset vil deltagerne
blandt andet blive undervist i brug af hjertestarter, som den der hænger
ved Landsbyhuset.
Se billeder fra projekt Førstehjælp i Børnehøjde på www.kilde-kolen.dk

Hanne Aagesen og Brunella Vejbæk
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 Kildeskolen skriver
Et nyt skoleår på Kildeskolen er kommet rigtig godt i gang. Vi startede op
i august måned, hvor vi havde den glædelige fornøjelse, både at byde
velkommen til mange nye børnehaveklasser samt mange nye elever til
vores andre afdelinger. Denne tilgang af nye elever, har medført en stigning
i vores elevtal.
Som noget nyt har vi også modtaget elever fra Avnstrup asylcenter. Det er
berigende for os alle, at lære børn og unge med en anden baggrund at
kende.
Traditionen tro har vi nu gennemført årets Førstehjælp i børnehøjde. Det
har som tidligere været en meget stor succes. Børnene har lært rigtig meget
om hvordan de kan hjælpe hinanden, samt hvilke ting de selv kan gøre for
at øge sikkerheden om dem selv. For flere børn, har det været en øjenåbner,
at se hvor stor betydning det har, at de kører med cykelhjelm. Brunella og
Hanne Aa har stået for alt det praktiske omkring planlægning, samt
indsamling af sponsorpenge til projektet. Vi er alle meget taknemmelig
for det store arbejde de gør, for at arrangere dette for både børnehavebørn
og skoleelever. Benløse frivillige brandkorps har stået for undervisningen
af børnene.
Ringsted kommune er gået i gang med at revidere kommunens Børne- og
unge politik. Både bestyrelse, medarbejdere og elever er involveret i
processen.
Børne- og ungepolitikken tager udgangspunkt i følgende fem temaer:
- Børn i Ringsted dannes og uddannes
- Børn har ret til at deltage i meningsfulde fællesskaber
- Vi gør mere af det, der virker bedst
- Børn og familier er eksperter i deres eget liv
- Medarbejderne i Ringsted samarbejder til børn og familiers bedste.
Processen begynder med en temabaseret høring, hvor medarbejdere, børn
og unge og borgere i Ringsted har mulighed for at drøfte indhold, udfor-
dringer og forslag til konkrete målsætninger vedrørende de fem fastlagte
temaer, som forventes at være hjørnestenene i den nye Børne- og unge-
politik. Der er mulighed for at læse mere om temaerne på www.ringsted.dk.
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Kildeskolen skriver - fortsat
Bidrag til børne- og ungepolitikken skal sendes til bk@ringsted.dk senest
den 22. oktober 2012.
Vi har igen i år haft nogle af vores ældste elever på legepatruljekursus. De
mødes sammen med andre elever fra Ringsted kommune, hvor de bliver
„uddannet“ i, at sætte lege og aktiviteter i gang for de mindre elever.
Legepatruljen har flere perioder om året, hvor de iværksætter lege i
frikvarteret, for alle som har lyst til at deltage.
Hvis nogle har lyst til at se og eller høre om skolen, er I altid velkommen
til at ringe og aftale et besøg.

Mange efterårshilsner Vibeke Havre
Skoleleder - Kildeskolen

 Den Nye Købmand skriver
Det første halvår i 2012 viste et stort underskud for købmanden, krisen
var desværre også nået hertil Gyrstinge. Der har været flere kunder i samme
periode end 2011, men køb pr. kunde er faldet.
Jeg har været til møde med banken samt revisoren, og vi er blevet enige
om at sætte alt ind for at give det en sidste chance, og få nedbragt det
underskud inden 31.12.12. Vi har allerede nu, lavet nogle justeringer som
forhåbentlig forbedrer 2. halvår økonomisk. Der er nogle der har spurgt
om, hvad der skal til for at butikken kommer til at køre bedre? Købmanden
kan ikke køre kun som en kiosk, apotek eller pakke udlevering. Det er så
minimalt lidt jeg tjener på cigaretter, udlevering af pakker, apoteker varer
har jeg kun som en ekstra service, og tjener ikke noget på det. Iflg. bereg-
ninger kan butikken komme til at køre, hvis der ved hver ekspedition kunne
sælges for 20 kr mere i kolonial afd. Når dette så er skrevet, så vil jeg sige
tusind tak til alle jer, nye som gamle der støtter op om butikken.
Jeg vil til slut minde jer om, at det er tid til at bestille din Personlige
Julekurv til enten dine medarbejdere eller til bedsteforældre eller andre
familiemedlemmer, der har alt. Købmanden holder 3 års fødselsdag den
6. oktober 2012 fra kl. 8.00 - 14.00 med gode tilbud og konkurrencer.
Vi ses.                                                                                             Malene
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Halloween Fakkeloptog igennem Gyrstinge by
Fredag d. 2/11 kl. 17.30 ved præstegårdshaven

„Når mørket er ved at falde på – dukker de lyssky væsener op fra
deres skjulesteder og indtager Gyrstinge by.
Ved dette års halloween er der noget særligt under opsejling.
Kom og vær med til dette (U)hyggelige fakkeloptog op til Kong
Draculas slot“.

Vi opfodrer børn og voksne til at komme udklædte i halloween-tøj.
Så bliver det hele lidt mere spændende. Ruten bliver under 2 km.
Før optoget er der salg af fakler (brændetid på ca. 30-45 min.), som børn
og voksne kan gå rundt med på ruten. Pris 15 kr. pr. stk.

„Fakkeloptoget slutter ved slottet, hvor Kong Dracula (lokalrådet)
serverer fårehjerne m/drageblod, heksespecialiteter og tryllerier. Og
selvfølgelig brygger heksemutter en voksen- og børneeliksir til de
sultne og tørstige væsner.“

Vi glæder os til at møde alle vampyrer, hekse, trolde, monstre m.fl., som
hærger Gyrstinge om natten.

På gensyn til uhyggens time,

Gyrstinge IF

Tilmelding til lokalrådets madbix hos Vera Mortensen,
vera@gyrstinge.dk (voksne 50 kr. og børn 25 kr.) Skynd dig, der er
rift om pladserne.
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    Landsbyhuset skriver
Kort nyt fra Landsbyhuset
- Beachvolley-banen vil blive anlagt nord for Landsbyhuset i løbet af den
næste måneds tid.
- Klargøring af boldbanen: Græsset har nu fået så godt fat, at vi tør tage
boldbanen i (begrænset) brug her i slutningen af sæsonen.
- Kloakken: Vi har ikke fået endelig besked, men vi tror nok, at kloakken
nu er i orden, så vi snarest kan få handlen med Ringsted Forsyning på
plads.
- Slutafregning med entreprenøren: Vi er blevet enige med entreprenøren
om slutafregningen. Hverken de eller vi har fået det, som vi ville, men vi
er mødtes på halvvejen.
- Knust glas: Det måtte jo ske før eller senere: Der er knust et glas i
gavlen ud mod boldbanen. Det ser ud som om, det skyldes et stenslag.
Skaden vil snarest blive udbedret.
- Plan for udeareal: Kommunen har nu rodfræset hybenroserne ved
gadekæret. Oprensningen af selve gadekæret skal - ifølge planen - ske
snarest.
- Teltpladsen: Der vil blive opsat skilt til teltpladsen ved Holbækvej, hvor
den nationale cykelrute nr. 6 krydser. Desuden vil der blive opsat et skilt
på Gyrstingevej.
- Vej til Landsbyhuset / ny boldbane: Stadig intet nyt.
Savner du nogle informationer, er du velkommen til at henvende dig til
bestyrelsen.

Venlig hilsen Jens Andersen.

Webmaster søges!
Kunne du have lyst til at holde Landsbyhusets hjemmeside opdateret?
Din løn vil være glæden ved at gøre en indsats for lokalsamfundet.
Henvendelse til bestyrelsen, f.eks. Jens på tlf. 57 84 55 26 eller mail
jens@landsbyhuset-gyrstinge.dk.
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Gyrstinge Kirke 
oktober - november 2012 

Menighedsrådsløftet 

1. søndag i advent tiltræder det nye 

menighedsråd. Udover et krav om 
at være medlem af folkekirken er 

der ingen specielle krav til dette at 
sidde i et menighedsråd. Såvel 
rockmusikere som religionseksper-

ter kan således sidde i rådet. 

Menighedsrådsmedlemmernes op-
gaver er mangfoldige: de skal ar-
bejde for beskyttelse af kulturvær-
dier, gode vilkår for evangeliets 
forkyndelse, være forvaltnings-
myndighed og arbejdsgiver for de 

ansatte (dog ikke præsten) osv. 

Menighedsrådsarbejde drejer sig 
således ikke udelukkende om ad-
ministration og mursten, men også 
om kirkens indhold. Man skal i dag 
vide, hvad det vil sige at være kir-
ke, så folkekirken kan blive et mø-
dested for lokalbefolkningen og 

den kristne kirke – uden det krist-
ne indhold vil den jo ikke være en 
kirke, men blot en lokal service-

organisation. 

Derfor er det så vigtigt, at det en-
kelte menighedsrådsmedlem en-
gagerer sig i gudstjenesten og det 
kirkelige liv, og derfor giver det 
god mening, at det enkelte menig-
hedsrådsmedlem kommer i kirken 
en gang imellem, da han/hun jo 

ellers ikke ved, hvad der sker. 

Ligesom folketingsmedlemmer 
underskriver Grundloven, er det 
derfor også et krav at menigheds-
rådsmedlemmerne underskriver 
menighedsrådsløftet og kan stå 

inde for det. 

Menighedsrådsløftet lyder såle-

des: 
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Høstgudstjeneste 

”Undertegnede erklærer herved 
på ære og samvittighed at ville 
udføre det mig betroede hverv i 
troskab mod den evangelisk-
lutherske folkekirke, så at den 
kan byde gode vilkår for den 
kristne menigheds liv og vækst” 

Kristendommen og evangeliets 
forkyndelse er således det overord-
nede formål for alle former for me-

nighedsrådsarbejde. 

Forskellige holdninger til tro kan 
sagtens være repræsenteret i et 
menighedsråd. Man behøver ikke 
være bonkammerat med præsten 
for at være med, men man skal 
heller ikke holde sig væk fra en 
gudstjeneste, fordi man ikke sy-

nes, man er ”kirkelig” nok. 

Lisbeth Lundbech 

Søndag d. 7. oktober kl. 10.30 er 

der høstgudstjeneste i Gyrstinge 

kirke. 

I den smukt pyntede kirke vil der 
denne søndag lyde tak: Tak for 
høst, tak for alt godt i dette liv, tak 
for Ordet og tak for livet, da det er 
vigtigt som menneske at kunne 

give udtryk for taknemmelighed.  

Måske kun et fattigt ord, men alli-
gevel... Vi vil naturligvis også 
synge nogle af vore elskede høst- 

og efterårssalmer. 

Efter høstgudstjenesten byder 
Gyrstinge Menighedsråd på en 

lettere servering. 

Lisbeth Lundbech 

Lørdag d. 27. oktober breder 

uhyggen sig i Bringstrup. Mørke 

og lysende græskarmænd.  

Rollespilsforeningen deltager, og 
det samme gør kirken med noget 
med St. Martin (ham bag Mor-
tensaften), processioner og fly-

vende lygter.  

Forsamlingshuset vil også blive 
inddraget. I lighed med sidste år 
vil arrangementet brede sig ud 
over et større område omkring 
forsamlingshuset, kirke, præste-

gård og Bringstrupskoven. 

Der er bred folkelig opbakning 
bag dette projekt og områdets råd 

og organisationer står bag. 

Lisbeth Lundbech 

Halloween i Bringstrup 
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Konfirmandekskursion 

Tirsdag d. 18. september drog 47 

glade konfirmander, 4 forældre og 
2 præster på konfirmandekskursi-

on.  

På trods af regn om morgenen var 
humøret højt, men op ad dagen 
begyndte solen heldigvis at skinne 
i København, så da vi var på 
”Poverty Walks” om eftermidda-
gen på Vesterbro (se www.gadens-

stemmer.dk), var det godt varmt. 

 De hjemløse Ferdinand og Frede-
rik viste os rundt og viste os her-
berger for hjemløse samt fortalte 
om deres liv som alkoholikere. Vi 
så fixambulancer, hvor narkoma-
ner under ordnede forhold kan ind-

tage deres stoffer osv. 

Det var et par meget tankevækken-
de byvandringer især for os, som 
kommer fra gode og trygge kår. Vi 
delte os i 2 grupper pga. vores 

gruppes størrelse. 

Når gruppen var så stor, hænger 
det sammen med, at vi i år var på 
ekskursion sammen med Harald-
stedkonfirmanderne og deres præst 
Mette Marbæk Johansen. Sådan vil 
det sandsynligvis blive fremover, 
fordi det giver god mening på 
grund af den nye skolestruktur for 

7. klasse. 

Vi lagde ud med et par rundvisnin-
ger i Riddersalen på Christians-
borg, hvor vi fik en indføring i 
”Kristendommens historie i Dan-
mark” via de meget smukke gobe-
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liner, som dronningen fik som ga-
ve til sin 60 års fødselsdag. Deref-
ter kom de 2 byvandringer og til 
sidst Trinitatis kirke, hvor Mette 
fortalte. Herefter var det tid for en 
tur i Rundetårn, og konfirmander-
ne kunne endelig ”langt om læn-
ge” få et par timer på egen hånd 
på Strøget, medens de voksne 
slappede af over en kop kaffe og 
et stykke kage på Café Norden 
ved Storkespringvandet midt på 
Strøget. (Konfirmanderne havde 
glædet sig meget til strøgturen på 

egen hånd). 

 Om aftenen så vi ”Ted” i Palads – 
en film i comedy-genren, men jeg 
synes nu også, at den på sin vis 
udsprang af et ganske alvorligt 

tema. 

Godt trætte efter en lang dag blev 
vi afhentet af vores bus klokken 
21:25 ved Paladsteateret, og de 
sidste konfirmander var først 

hjemme godt og vel halv elleve. 

Det blev en dag med et stort fag-
ligt indhold, men også en dag, 
hvor vi fra sidst på eftermiddagen 
og ud på aftenen bare hyggede. 

Det skal der også være plads til! 

Vi er dybt taknemmelige over, at 
menighedsrådene finder det væ-
sentligt at støtte det kirkelige ung-
domsarbejde. Uden deres velvilje 
havde det ikke været muligt at 
gennemføre ekskursionen. 

 

Lisbeth Lundbech 

Minikonfirmander i Gyrstinge 

Alle børn i alderen 9-11 år (3. + 

4. klasse) er velkomne til minikon-

firmandundervisning i Gyrstinge.  

Undervisningen starter torsdag d. 
25. oktober efter skoletid (dvs. kl. 

14.00) og slutter til Fastelavn. 

Det er ikke nødvendigt at være 
døbt for at deltage, og det er gratis 

at deltage.  

Som minikonfirmand hører man 
historier fra Bibelen, synger sal-
mer, drikker saft, tegner, laver 
drama, snakker om Gud, er med 

til at lave et par gudstjenester osv. 

 Vi starter ved minimum 6 til-
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Julemøde 9. december kl.10.30 

1. søndag i advent 

meldte. 

Gitte Stolberg besøger Kildeskolen 
og orienterer nærmere. Der vil og-
så ligge brochurer i Gyrstinge kir-
ke, når tiden nærmer sig. Du er 
velkommen, selv om du ikke går 

på Kildeskolen. 

Julemødet for pastoratets ældre og 

efterlønnere indledes også i år med 
en gudstjeneste i Gyrstinge kirke 

kl. 10.30.  

Resten af arrangementet vil finde 
sted på Gyrstinge Skovkro, hvor vi 
hygger os med god mad, musikalsk 
underholdning ved vores organist 
og sanger, medens vores sogne-

Tilmelding senest 22. oktober til:  
 
Gitte Stolberg: tlf. 57 64 96 30  
gitte.stolberg@gmail.com  

 

eller  

 

Lisbeth Lundbech tlf. 57 61 30 10  
llu@km.dk. 

præst læser julehistorien. 

Pris pr. deltager er 150 kr. 

Sidste frist for tilmelding er 1. de-

cember til: 

Ingrid Sørensen, Tlf. 57 61 37 93 

Else Hansen, Tlf. 57 84 52 12 

Ingrid Sørensen 

Familiegudstjeneste i Gyrstinge 

Kirke kl. 15.00. Den  vil være til-
rettelagt i ”øjenhøjde med børne-

ne”, idet minikonfirmanderne ak-
tivt vil deltage i denne gudstjene-

ste. Vi håber at se rigtig mange. 

Efter gudstjenesten vil juletræet 
blive tændt og Lokalrådet være 

vært ved en mindre servering. 

Hvis du ikke har mulighed for at 
deltage denne søndag, vil der være 
familiegudstjeneste i Bringstrup 

søndag d. 25. november kl. 10.30 

Lisbeth Lundbech 

Allehelgenskoncert  

Søndag d. 4. nov. kl. 16.00 er der 

allehelgenskoncert i Bringstrup 

Kirke v. Fionian Baroque. 

Fionian Baroque er et baroken-
semble bestående af 3 unge musi-
kere fra Odense, deraf navnet Fio-
nian Baroque, som er gammel en-
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Julekoncert i Gyrstinge kirke 12. december kl. 19.30 

Medvirkende, koret PRO CANTU Ringsted 
Dirigent Jens Henrik Petersen 

 

Der er tradition for, at Gyrstinge Kirke byder på julekoncert. Koncerten er 
i år med koret PRO CANTU fra Ringsted, som bliver dirigeret af organist 
ved Sct. Bendts Kirke i Ringsted Jens Henrik Petersen. Koret synger kend-
te julesange og salmer, som vi elsker at høre ved juletid. 

 

Koncerten er gratis, og alle er velkomne. 

 

Koncerten er arrangeret af Gyrstinge menighedsråd. 

gelsk for fynsk barok.  

Fionian Baroque, der blev dannet i 
2010, giver koncerter med glæden 
og det musikalske nærvær i cen-
trum i tæt kontakt med hinanden 

og med publikum. 

 Der spilles værker af bl.a. Coupe-

rin, Händel, Vivaldi og Bach.  

Trioen består af tre konservatorie-
uddannede, dygtige musikere: Ma-
rie Louise Odgaard, sopran, Tina 
Christiansen, orgel/cembalo og 
Maria Rosenkilde Qvist, barokcel-

lo/moderne cello. 

Koncerten er gratis, og alle er vel-

komne. 
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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 

Oktober 

07. oktober – 18. s. e. trin.: Gyrstinge 10.30 (høst) 

14. oktober – 19. s. e. trin.: Bringstrup 9 (Majbritt B. Christensen) 

21. oktober – 20. s. e. trin.: Sigersted 10.30 

28. oktober – 21. s. e. trin.: Bringstrup 9 (Majbritt B. Christensen) 

 

November 

04. november – Alle helgens dag: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30 

11. november – 23. s. e. trin.: Bringstrup 10.30 

18. november – 24. s. e. trin.: Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30 

25. november – Sidste s. i kirkeåret: Sigersted 9 – Bringstrup 10.30 

 (familiegudstjeneste) 

 

December 

02.december – 1. s. i advent: Sigersted 10.30 – Gyrstinge 15.00 

 (familiegudstjeneste) 
 

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

OBS! Der tages forbehold for ændringer. 
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 Kilden til fitness skriver
Vi er kommet rigtig godt fra start
Vi er kommet rigtig godt fra start her ovenpå en lang sommer!!!

EVENTS
Vi vil meget opfordre alle til at møde op til vores kommende events i
hallen. Prisen er 20 kr. uanset om man er medlem eller ej.

Næste gang er søndag d. 30. kl. 12-13, hvor der er sjov og underholdende
cirkel/loop træning. Medbring træningstøj, indendørs sko, håndklæde og
vand.
Hvis man er interesseret i at høre om det kommende slankehold, så er der
info samme dag kl. 11-12.
Fastsatte datoer for kommende events:
11/11 kl. 12-13 og 30/12 kl. 10-12 (nytårstræning!!)

TRÆNING
Kilden til fitness tilbyder fortsat:
- NYHED: Teen fitness. Succesen fortsætter!!
Igennem leg bliver vi stærke! Er du 12-15 år og har du lyst til at lære at
styrketræne. Øvelserne er i form af styrke- og konditionstræning og foregår
primært i hallen og ofte som samarbejdsøvelser. Lær øvelserne og
teknikken til god musik og højt humør! Man kan ikke undgå at få sved på
panden!
Holdet starter omkring 1. oktober. Kontakt Michael eller Janne, hvis du er
interesseret. Find os på hjemmesiden www.tilfitness.dk
Vi træner hver tirsdag kl. 17-18 og der er altid instruktører til stede under
træningen. Pris 450,- for 1 sæson (okt-apr). Meld dig til!
- Cirkeltræning for alle i hallen. Det er hård og sveddryppende træning,
som giver både god kondition og muskelstyrke.
- Indoor cycling fortsætter med flere instruktører og vi er rigtig glade for
fuldt bookede hold, så det er meget vigtigt at du melder dig på via hjemme-
siden, så vi ikke står og mangler cykler og du møder op forgæves.
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Kilden til fitness skriver - fortsat
Det er nemt at tilmelde sig. Se vejledningen på vores hjemmeside
www.tilfitness.dk og klik på menupunktet i venstre side „kalender“ og
dernæst „tilmelding til indoor cycling“.
- Vi har overvejelser om aerobic- og/eller steptimer, hvor alle kan være
med.
På www.tilfitness.dk kan du altid finde lige netop det hold, som du ønsker
at hoppe med på. Under menuen „kalender“ finder du tidspunktet og du
kan også se hvornår det er muligt at få en instruktørtime, så book dig
gerne på, hvis du ønsker at blive medlem eller hvis du blot føler, at dit
program trænger til fornyelse.
Kom og vær med til at holde liv i trænings-ånden, lokalsamfundet og vores
flotte Landsbyhus.
Husk du kan træne for helt ned til 137 kr. om måneden!
Vi glæder os til at se dig

På vegne af bestyrelsen og instruktørerne i Kilden til Fitness
Karin Kjærgaard Christensen

 Landsbyhuset skriver
Bestyrelsen for Landsbyhuset vil gerne takke alle aktive cyklister og spon-
sorer for deltagelsen i årets Tour de Gyrstinge. På trods af den allesteds-
nærværende krise lykkedes det for de ca. 90 cyklister at køre over 33.000
kr. hjem til vores Landsbyhus, hvilket må siges at være et flot resultat.
Rytter sponsorer 2012: Altmuligmanden v/ Peter Christensen, AO Johansen
A/S, Byg & Energi, BYGMA Ringsted, CL Smed a.s., Diskotek Magic Star,
Dueholm Vognmandsforretning, Egen Vinding og Datter, Elektrocenter, Farve-
buen, Ringsted, Gas og Svejsedepotet ApS, Gravers Helseservice, Gyrstinge
Skovkro, Gårdbutikken i Førslev, Ibsen’s Rengøring v/ Sanne Ibsen, Krogager-
gård, Midtsjællands Byggeservice A/S, Peberdalsgaard BISON, Reimer & CO,
Salon New Hair, Sandberg A/S, SHIPPING.DK Køge A/S, Suzuki/Mazda Svend
Aage Lassen, Tømrermester Niels Olsen, Uno-X Energi A/S, Vognmand Frede
Andersen & Søn, Næstved,  Vognmand Kurt Hansen,  Voith Industrial Service
A/S, Værktøjscenteret Ringsted A/S.
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 GIF skriver
Opstart af gymnastiksæson 2012/2013
Vores gymnastiksæson kommet godt fra start. Vi har som nævnt stadig
plads på holdene og alle er velkomne. Vores gymnastikhold består i denne
sæson af:
Mor/far/barn – børn 1-3 årige – lørdage, 10-11.
Spillopperne – børn 3-4 årige – onsdage, 16-17
Krudtuglerne – børn 5-6 årige – tirsdage, 16-17
De Seje Springere – 1.-6. klasse – mandage, 16:30-18:00
Power Women – 16+ år, tirsdage, 19-20
Zumba, 13+ år, torsdage, 19-20
Senior Motion, M/K 50+, onsdage, 10-11.
Vi forsøgte at starte et hold med rytmegymnastik op for piger fra 4. klasse,
men der var desværre ikke nok tilmeldte til holdet.
I bestyrelsen opfordrer vi alle trænere og instruktører til at tage på kurser,
hvis muligheden og tiden er til det. De fleste af vores gymnastikinstruktører
har valgt at dygtiggøre sig i efteråret og skal på kurser, for at finde
inspiration til fornyelse.
Igennem sidste sæson ytrede vores instruktører på børneholdene ønske
om, at vi skulle forsøge at strømline vores indlæring fra de helt små
gymnaster på Mor/far/barn til de største gymnaster på De Seje Springere.
Derfor havde vi arrangeret et kursus med DGI, søndag d. 23. september
9:30-14:00, hvor der kom en instruktør ud til os i Landsbyhuset. Det skulle
vise sig at være en fantastisk idé! DGI-instruktøren tog udgangspunkt i
vores redskaber, vores hold, vores børn og vores niveau. Alle GIF-
instruktører fik idéer til nye baner og opstillinger, så alle gymnaster -
nybegynder som øvet - vil blive udfordret i den kommende sæson.
Spørgsmål blev stillet og besvaret! Der var fokus på modtagning, idet
man som gymnast kan blive „forkælet“, fordi instruktøren eksempelvis
gør hele arbejdet ved løft og støtte ved eksempelvis en vejrmølle, hvorimod
man som instruktør skal tænke på, at man bærer/svinger mange kilo rundt
i løbet af en times gymnastik og at man skal være opmærksom på ergonomi
og helbred. Vi fik også gode tricks og tips i forbindelse med indlæring af
de helt basale øvelser som eksempelvis ruller, så gymnasten ikke tillægger
sig dårlige vaner, men så korrekt indlæring sker fra første færd.
Kurset var en rigtig god oplevelse, hvor alle vores instruktører fik noget
med hjem til vores børnehold.
1000 tak til vores instruktører og kaniner, som var med i søndags; for jeres
engagement og jeres altid positive tilgang til forslag og udfordringer!!

Kitt Spangbjerg, ansvarlig for gymnastikken i GIF.



21Bøgebladet oktober 2012

 GIF skriver - fortsat
Sidste nyt fra Gyrstinge Idrætsforening
Så fik vi startet vores vintersæson op i hallen. Vi er glade for at se så
mange aktive børn og voksne igen i år.
Vi har stadig plads til glade idrætsudøvere så kom og vær med i fællesskabet
– vi har plads til alle og det er sjovt.
Floorball for børn var tæt på at blive til en nyhed i år, men det lykkedes
ikke at finde en træner til holdet. Reglerne er simple og GIF vil hjælpe
med opstart, kurser, gode råd og vejledning. Du behøver ikke have erfaring,
så hvis du har lyst til at prøve kræfter af som træner for glade børn, så
kontakt GIF bestyrelse via vores hjemmeside www.gyrstingeif.dk.

Der er nye instruktører på nogle af gymnastikholdene i år. Og vi er også
rigtigt glade for, at der er forældre, som gerne vil hjælpe. Velkommen til
jer alle i Gyrstinge IF i sæsonen 2012/13. Vi glæder os til mange gode
timer med sport og hygge.
Betaling/tilmelding til hold i Gyrstinge Idrætsforening.
På vores hjemmeside www.gyrstingeif.dk kan du se, hvilke hold vi tilbyder
i denne sæson. Her skal betalingen ligeledes foretages. Betalingen skal
ske inden din 1. Træningstime. Finder du ud af efter 1. træningstime, at
holdet ikke er noget for dig eller dit barn, kontakter du kassereren i GIF
snarest. Du har en fortrydelsesret på 14 dage i henhold til
handelsbetingelserne, som står på vores hjemmeside.

GIF Bestyrelsens arbejde - måske noget for dig? Der er brug for nogle
ekstra hænder.
Hvem er vi: Jeanette Baag (Formand, fodbold), Kitt Spangbjerg
(Næstformand, gymnastik), Henrik Eck (kasserer), Thomas Frederiksen
(fodbold, GIF motion), Karina Nielsen (volley- og floorball), Lise Ross
(badminton) og Kim Lynghøjen (fitness), ingen suppleanter i år.
Bilagskontrollanter: Torben Kindtler og Bodil K. Andersen.

Hvad laver vi:
* Vi er foreningens bagland.
* Vi er kontaktpersoner for trænerne på holdene.
* Vi skaffer midler til foreningen, så vi har råd til og kan købe ekstra
udstyr til vores børn og voksne. Vi skaffer disse fra bl.a. kommunen, via
legater og lotterier.
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 GIF skriver - fortsat
* Vi holder styr på økonomien i de enkelte afdelinger, så der ikke bliver
købt mere ind, end vi har råd til og dermed fastholder en sund økonomi i
GIF.
* Vi er arrangører/medarrangører af forskellige arrangementer for vores
medlemmer, men også for borgerne i Gyrstinge og Ørslevvester. Du kender
måske til Sommersjov, Gymnastikjuleafslutning, Gymnastikopvisning,
Halloween, Idræts- og børnediskotek, Ringstednatten osv.
* Vi samarbejder med Kildeskolen, og vi har også tæt samarbejde med
Landsbyhuset, som jo er GIFs tilholdssted.
Hvad ønsker vi: Bestyrelsens to primære ønsker er:
* At tilbyde sport for alle aldersgrupper i Gyrstinge og omegn.
* At være med til at Gyrstinge fortsat bliver en attraktiv og levende landsby.
Hvad mangler vi: I bestyrelsen har vi været nødt til at prioritere vores
ønsker og gøremål, da vi desværre mangler hænder til at føre alle vores
idéer ud i livet! Vi har alle familie og fuldtidsarbejde, som også skal passes.
Vi kan altid bruge nye idéer og bidrag i bestyrelsen.
Vi har 4 bestyrelsesmedlemmer på valg til januar 2013, hvilket kan betyde
over en halvering i bestyrelsen og appellerer til at nye melder sig, så vi
kan blive ved at holde liv i vores idrætsforening, vores landsby og tilbyde
børn og voksne sjove aktiviteter. Ingen tvivl om, at GIF vil lide under det,
hvis ikke der kommer hjælp til.
SAMMEN STÅR VI STÆRKERE!! Så har du tiden til at engagere dig i
GIF, så er du meget velkommen.
Kontakt mig på jeanette@gyrstingeif.dk .

Halloween-optog i Gyrstinge, 2011
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 Beboerne skriver
RingstedNatten
Nogle af de lokale foreninger, virksomheder og institutioner lavede igen i
år en samlet stand til RingstedNatten foran Sparekassen Sjælland i en
lastbiltrailer. Der var i alt 14 enheder repræsenteret på standen og det var
tre mere end sidste år.
Standen bestod af: Lokalrådet, Peberdalsgård, Nørregård Coaching,
Massage og Sundhed, Merete pileflet, Byg og Bo, Landsbyhuset, Festsalen,
Vandrerhjemmet, De kommunale dagplejere, Kildeskolens børnehave,
Kildeskolen, GIF, Kilden til Fitness. Alle sammen lokale foreninger,
virksomheder eller institutioner. Der ud over havde flere lokale
virksomheder leveret deres visitkort, kuglepenne, brochurer, plakater og
et enkelt maleri som blev hængt op på standen.
Hele aftenen var der aktiviteter på standen. Der var en konkurrence for
børn og en for voksne, derudover blev der givet gratis massage hele aftenen
og flettet kurve af pil. Der var også gratis kaffe og hjemmebagte småkager
til dem som kom op i traileren og til børnene var der slikkepinde. Hele
aftenen kørte der et diasshow med fotos fra Gyrstinge og omegn. Ja, der
var virkelig gjort noget ud af det, og der var rigtig mange som kiggende
forbi Gyrstingestanden.
Alle vinderne blev udtrukket til evalueringsmødet efterfølgende søndag
og vinderne fik besked af Lokalrådet om at de kunne tage turen til Gyrstinge
og få deres præmie overrakt af sponsor hos „Den Nye købmand“ lørdag
den 8. september kl. 11.
Tak til alle lokale sponsorer for præmier til både voksen- og
børnekonkurrencen. Tak til Peter for lån af lastbiltrailer og til Tømrer
Thomsen som havde lavet to gode trapper til traileren.
Desuden tak til alle for den samlede indsats for at få en fælles stand op og
stå, det er fantastisk at være en del af sådan et samarbejde. Der var ved
evalueringsmødet stemning for at gentage succesen, så i 2013 vil der være
en Gyrstingestand tilstede til RingstedNatten som vil præsentere Gyrstinge
og Ørslevvester som en meget aktiv landsbysamfund med meget at byde
på. Der vil i juni måned 2013 blive indkaldt til planlægningsmøde via
Bøgebladet hvor alle interesserede er velkomne.

Hanne Aagesen
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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

ZONETERAPI
Gravers Helseservice
v/ Karin Graver Larsen

Landsbyhuset
Gyrstinge Bygade 36

Ring på 2426 9626 mellem 9-17
www.gravers-helseservice.dk

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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Landsbyhuset
www.landsbyhuset-gyrstinge.dk

Vandrerhjem
4244 5523
jec@lite.dk

Festsal og mødelokale
fest@gyrstinge.dk

Sportshal
4344 1350

jeanette.baag@gmail.com

Fitness-center
kilden@tilfitness.dk

Se flere kontaktoplysninger på hjemmesiden.
Landsbyhuset, Gyrstinge Bygade 36, 4100 Ringsted

Den Nye Købmand

Åbningstider
Mandag-Fredag 8.00-18.00
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
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Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvester
formand Vera Mortensen,
Gyrstingevej 41, Ringsted
2364 3113, lokalraadet@gyrstinge.dk

Menighedsrådet
formand Jan Karsberg,
Høtoften 13, Ringsted
5785 6560,

Kildeskolen, www.kilde-skolen.dk
leder Vibeke Havre,
Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7262, vibh@ringsted.dk
Kildeskolens SFO og børnehave,
leder Kisser Rasmussen,
Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7266, kisr@ringsted.dk

Ringsted Kommunale Dagpleje
ringsteddagpleje.dagtilbud.ringsted.dk
leder Lone Schiøtt, 5762 8120

Ringsted Private Skovbørnehave
leder Hanne P. Weber,
Store Bøgeskovvej 30 B, Ringsted
3810 5040, hpw@ringstedskovborn.dk

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

Tirsdagsklubben ved Hilde Andersen,
Borgvej 7, Sorø, 5784 4840

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

Idrætsforeningen
www.gyrstingeif.dk
formand Jeanette Baag,
Harpeager 9, Fjenneslev
4344 1350, jeanette.baag@gmail.com

De grønne pigespejdere
Charlotte Olsen, Havrebjergvej 57,
Ringsted, 5784 5399
Trine Huusom,
Gyrstinge Præstemark 27, Ringsted,
3323 3902

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

Vandværket
formand Niels Mogensen,
St. Bøgeskovvej 25, Ringsted

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 denne side 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
September
30. Fitness-event, Landsbyhuset, kl. 12.00-13.00

Førstehjælpskursus for voksne, Kildeskolen

Oktober
Bøgebladet udkommer

01. Førstehjælpskursus for voksne, Kildeskolen
02. Bogbussen, Den Nye Købmand, kl. 15.30-16.00, hver tirsdag
05. Madbix i Landsbyhuset, arr. Lokalrådet, kl. 18.00
06. Den Nye Købmand fejrer 3 års fødselsdag, kl. 8.00-14-00
07. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag

Høstgudstjeneste, Gyrstinge kirke, kl. 10.30
09. Tirs.klub: Sonja Ølgård, Jyderup: „Goddag, det er hjemmesygeplejersken“
15.-19. Efterårsferie, Kildeskolen
16. Tirs.klub.: Kortspil
23. Tirs.klub.: Udflugt til „Kunstnergården Saltofte Larsen“, Dianalund
25. Undervisning for minikonfirmander starter i præstegården, kl. 14.00
30. Tirs.klub.: Kortspil

November
02. Halloween-optog, Gyrstinge, arr. GIF, kl. 17.30

Madbix i Landsbyhuset, arr. Lokalrådet, kl. 18.30
06. Tirs.klub.: Sara Mossin, Sorø. Musik, sang, fortælling. „At se det store i

det små.“
13. Tirs.klub.: Banko med sponserede gevinster
20. Tirs.klub.: Kortspil
27. Tirs.klub.: Axel Johannesen, Sorø. Færøerne, lysbilleder og foredrag.

December
Bøgebladet udkommer

02. Familiegudstjeneste, Gyrstinge kirke, kl. 15.00
Juletræstænding, Kildeskolen, arr. Lokalrådet, ca. kl. 16.00

04. Tirs.klub.: Kortspil
09. Julemøde for ældre og efterlønnere i Gyrstinge kirke, kl. 10.30
11. Tirs.klub.: Juleafslutning med Max og Jørgen
12. Julekoncert med Pro Cantu

Januar
08. Tirs.klub.: Kortspil


