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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 februar 2013 - deadline uge 4
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Lokalrådet skriver
Efteråret er ved at være slut og vinteren nærmer sig. Dermed er det også
tid til advent og jul med alt, hvad dertil hører. Som sædvanlig starter kirke-
året med en familiegudstjeneste i Gyrstinge Kirke og efterfølgende juletræs-
tænding på plænen foran Kildeskolen. Igen i år har Stiftelsen Sorø Aka-
demi sponsoreret et flot træ, der er hentet i Lille Bøgeskov og som forhå-
bentlig bliver til glæde for mange i den mørkeste tid. Vi siger mange tak
for den velvilje, vi altid er blevet mødt med fra skovens side.

Det er nu over et år siden, vi genoptog en gammel tradition med fælles-
spisning og man kan vist roligt sige, at det er blevet en succes. Dette efter-
års madbix-arrangementer har begge trukket over 70 gæster til Landsby-
huset og vi er meget glade for, at der er så stor opbakning til disse aftener.
Næste fællesspisning bliver fredag den 1. februar 2013 kl. 18 og som sæd-
vanlig i Landsbyhuset. Vi tager som altid med tak imod en hjælpende
hånd til alt muligt: opstilling af borde og stole dagen før, madlavning,
kagebagning og selvfølgelig oprydning. Prisen har vi heller ikke ændret
på. Den er stadig 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn. Drikkevarer kan
købes. Det er endnu ikke besluttet, hvad der skal på menuen, men hold øje
med lokalaviserne og opslag hos købmanden.

I Ringsted kommune arbejdes der i øjeblikket på at få udarbejdet en ny
landdistriktspolitik, som skal fastsætte de overordnede mål og visioner
for landområderne i kommunen. Ca. 35% af Ringsted kommunes borgere
bor i landdistrikterne og det bør afspejles når der træffes beslutninger på
rådhuset. Det har været en kilde til frustration, når der gang på gang er
blevet skåret i servicen for os her ude på landet og der samtidig står i
landdistriktspolitikken, at der skal være lige vilkår for alle kommunens
borgere og at der skal være fortsat vækst i landområderne. Arbejdet med
den nye landdistriktspolitik blev indledt med foreløbig to offentlige mø-
der, hvor alle havde mulighed for at komme med forslag. Disse forslag
bearbejdes nu af Landsbyforeningerne i Ringsted kommune og sammen
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Lokalrådet skriver - fortsat
med resultaterne af en række møder med lokalrådene, som afholdes i starten
af det nye år, kommer de til at danne grundlag for en indstilling til Ringsted
kommune om en ny og forbedret landdistriktspolitik. Hvis der skulle være
nogle, der sidder inde med gode ideer til ændringer og/eller forbedringer,
vil vi meget gerne høre fra jer, da det er vigtigt for os at kunne videregive
disse til kommunens repræsentanter, når vi mødes med dem. Henvendelse
kan ske til et af lokalrådets medlemmer (se forrest i bladet) eller på
lokalraadet@gyrstinge.dk.

Gennem et halvt års tid har en arbejdsgruppe nedsat af Lokalrådet arbejdet
med fremstillingen af et katalog over de ønsker vi har til udnyttelsen af, at
Gyrstinge sø måske overgives til Ringsted kommune. Københavns Energi,
som i øjeblikket ejer søen, er i gang med gradvist at sænke vandstanden til
naturligt leje, hvilket allerede nu ses tydeligt. Det er Lokalrådets ønske, at
søen skal være rekreativt område med mulighed for at dyrke fysisk
udfoldelse i form af gang og løb på stier rundt langs søens bred. Der har
været afholdt adskillige møder, både med forvaltningen og Københavns
energi og dialogen har hele vejen været positiv.

Bemærk i øvrigt, at Ringsted-bogen i år bl.a. indeholder flere artikler om
Gyrstinge. Bogen kan købes hos Den Nye Købmand.

Med dette vil jeg blot ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Vera Mortensen

Lokalrådet
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Juletræstænding ved Kildeskolen
søndag den 2. december kl. 16

Kl. 15.00: Familiegudstjeneste i Gyrstinge kirke
Kl. 16.00: Tændes juletræet. Efterfølgende serveres

der gløgg/kakao og æbleskiver i præstegår
den. Pris: 20 kr. pr. person.

mvh Lokalrådet

„Kom og syng og dans med os, det syn’s vi at I sku’“
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 Den kommunale dagpleje skriver
Så er vinteren på vej med kortere dage og køligt vejr. På trods af det, vil de
kommunale dagplejere og børnene fortsat være at se i gadebilledet, det
kan være de er på vej ud for at hilse på hestene, fårene eller bisonokserne.
Måske byder dagen på en rutsjetur ned ad bakken i Præstehaven, udendørs
er der ingen begrænsninger for oplevelsesmuligheder. Lige nu har gruppen
af dagplejere fokus på sprog - og naturen byder på masser af samtaleemner.

Med julen for døren inviterer dagplejerne forældre og bedsteforældre til
dagplejebørnene, med til julefest på Kildeskolen onsdag den 5. december.
Ugen efter, den 12. december er der gudstjeneste for børnene i Gyrstinge
kirke og efterfølgende spises der risengrød i legestuen.

Siden efteråret 2005 har jeg haft den udsøgte fornøjelse, som pædagog i
Ringsted Kommunale dagpleje, at være sammen med børnene i Gyrstinge
og omegn i de enkelte dagplejeres hjem, i legestuen, Landsbyhuset og til
de hyggelige arrangementer dagplejerne inviterer til. Nu er tiden inde til
at jeg går på efterløn, og jeg vil i den forbindelse gerne takke forældre i
dagplejen for, at jeg har haft mulighed for at lære jeres børn at kende. Jeg
vil kunne se tilbage på mange forskellige oplevelser i min tid i Gyrstinge,
lige fra de rigtig mange sjove samspil med „ungerne“ til de mere alvorlige
begivenheder livet byder på.

Tak til jer alle og held og lykke med jeres landsby - og ikke mindst god
vind til de dygtige kommunale dagplejere.

Viveca Hagström
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 Landsbyhuset skriver
Mange forhold omkring Landsbyhuset har været besværlige og tunge, og
har derfor taget (alt for lang) tid at få afsluttet. Alligevel ender det
tilsyneladende med, at tingene falder på plads. Siden sidste Bøgeblad er
det sket i to sager.

- Kloakken: Ringsted Forsyning har nu godkendt kloakken, og aftale om
overdragelsen er skrevet under. Nu mangler indmåling og deklaration, før
den endelige afregning kan ske. Imidlertid betaler Ringsted Forsyning os
et à conto beløb nu.
- Afslutning af lejeforholdet i forbindelse med byggevejen: Vi har
afsluttet vores mellemværende med lodsejeren øst for Landsbyhuset, og
den bankgaranti vi stillede i sin tid er dermed annulleret. Men det ville
være forkert at sige, at vi føler os specielt godt behandlet af vores nabo.

Nu skal alting jo ikke være let, og vi har stadig hængepartier.
- Vej til Landsbyhuset fra Bondebjergvej / ny boldbane: Sagen ligger
stadig i Natur- og miljøklagenævnet, og vi har ikke kunnet få nærmere
oplysninger om, hvor længe den skal ligge der. Så: Stadig intet nyt.
- Beachvolley-banen: Flere ting har drillet, og det er muligt, vi først kan
komme i gang med anlægget til foråret. Det samme gælder måske petanque-
banen.
- Knust facadeglas: Det knuste glas i gavlen ud mod boldbanen vil snarest
blive skiftet. Og nu mener jeg det!
- Plan for udeareal: Kommunen havde stillet os i udsigt, at oprensningen
af gadekæret ville ske i september, men det har de ikke kunnet holde.
Hvornår det sker, ved vi ikke i skrivende stund.
- Sidste (?) hængepartier med entreprenøren - i denne omgang: Hvis
du opdager fejl og mangler i huset, vil vi - stadig - meget gerne vide det.
Nogle fejl, fx sætningsskader, kommer til at vente til 5 års gennemgangen,
men forhold der er vigtige for husets funktion skal udbedres nu.
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Landsbyhuset skriver - fortsat
- Sponsorskilte: Der er stadig plads til mange sponsorskilte i hallen. Hvis
du ønsker at få opsat et skilt, er det nemmest, du henvender dig til Ole
Hylleborg (mail: o.hylleborg@mail.dk) eller Henrik Ross (mail:
henrikross@ofir.dk).

Savner du nogle informationer, er du velkommen til at henvende dig til
bestyrelsen. Vi får stadig adskillige forespørgsler på, om det ene eller det
andet kan lade sig gøre, og jeg synes som regel, vi finder en fornuftig
løsning.

Venlig hilsen Jens Andersen.

Webmaster søges - stadig!
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, fx Jens på tlf. 57 84 55 26 eller mail:
jens@landsbyhuset-gyrstinge.dk.
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 Tirsdagsklubben skriver
Tirsdagsklubben er kommet rigtig godt i gang med sin nye sæson.
Der kommer stadig nye medlemmer og „de gamle „ holder ved. Ved særlige
arrangementer er vi tæt på at have det luxusproblem, at pladsen i
mødelokalet er fyldt godt og vel op.
Hidtil er der heldigvis blevet plads til alle og Arbejdsgruppen er naturligvis
glad for opbakningen til klubbens aktiviteter.
 
Julefesten den 11. dec. kl.14-17 i Gyrstinge Præstegård, har igen i år
fornøjelsen af MAX og JØRGEN som på bedste vis igen vil underholde
med et udvalgt  repertoire af „god musik„?, historier, konkurrencer m.m. 
Der er også chance for et gensyn med „Nissebørnene“ fra Kildeskolen.   
Der serveres sild, smørrebrød, kaffe til en pris af 70,- kr. pr. person m.
medlemskort. Uden medlenskort er kostprisen 100,- kr. Da tilmeldingen
er sat til den 30. nov. og Bøgebladet kommer i december er ovenstående
mere info om en traditionsrig sammenkomst end mulighed for at kunne
deltage i år. Evt. tilmelding senere (allersenest den 4. dec.),hvis der er
ledige pladser! - til Inga, tlf. 5761 6086.
 
Det nye års program kan altid ses på Bøgebladets kalender og bliver så
vidt muligt omtalt i Lokalbladet.
Den 15. januar kommer Erik Brix Petersen, Holmegård, og holder et
interessant foredrag om sine mange år tilknyttet Holmegård Glasværk
indenfor forskellige arbejdsområder. I stedet for lysbilleder medbringes
forskellige glasting som illustration til foredraget.
 
Tirsdagsklubbens årlige statusmøde med efterfølgende bankospil (m.
medbragte gevinster) er den 29. januar.
 
Tirsdagsklubben er tilmeldt et aftenarrangement i Stenlille den 5. februar.  
Tidl. kommandant på Christiansø, Peter Riis, holder foredrag. Nærmere
herom senere.

Hilde Andersen
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    Kildeskolens børnehave skriver

Som så mange andre steder, er juletiden en travl tid i Kildeskolens børne-
have. Et fast indslag er produktionen af de mange små „jule-
hemmeligheder“, som børnene bruger meget tid og koncentration på at
lave. De skal tænke over, hvem der skal modtage overraskelsen, og svæ-
rest af alt, skal de forsøge at holde det hemmeligt helt til jul! Faktisk star-
ter vi allerede i november måned, så der bliver bedre tid til at julehygge i
december.
Sidst i november og i starten af december skal vi se to forskellige jule-
forestillinger; den ene er Cirkus Nissesjov i Ringsted, og den anden fore-
går i Ishøj teater. Begge populære forestillinger, der underholder på hver
deres måde.
Senere i december skal vi til julegudstjeneste i Gyrstinge kirke, vi har selv
været ude og fælde et juletræ, som skal pyntes, vi skal have traditionel
julefrokost, og måneden rundes af med børnenes juletræsfest.
Ind i mellem de mange faste arrangementer, skal der dog også blive tid til
at lave juledekorationer, vi skal synge en masse julesange, og høre
kalenderhistorie om Jagten på den forsvundne julestjerne.
Når man laver ting som disse med børnene, hvor det ofte kræver lidt hjælp
fra en voksen, er der megen god øvelse i at vente på tur, og når det så
bliver éns tur, er der basis for en masse god snak om, hvad og hvorfor vi
laver de mange juleting.
Efter nytår kommer hverdagen til at handle endnu mere om sprog, og vi
skal øve os i at tegne, skrive og fortælle historier for hinanden.
Vi skal også byde velkommen til flere børn både før og efter jul, og det
glæder vi os også meget til.

Rigtig glædelig jul og godt nytår ønskes I af alle børn og personale i
Kildeskolens børnehave.
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Gyrstinge Kirke 
december 2012 - januar 2013 

Solhverv 

Det bliver snart solhverv, dvs. 

den dag fra hvilken solen igen 
begynder at sejre over mørket og 

hvor lyset igen begynder at få 

magten. 

Fra arilds tid har de gamle nord-
boer fejret solhverv, for selv om 
de ikke havde vore hjælpemidler, 
så var de godt klar over, at solen 
og lyset er forudsætningen for 

livet på jorden.  

De var godt klar over, at uden 
solen ville de dø, for da ville mar-
kerne hverken spire eller grønnes; 

og når så dertil kommer, at for 
dem var de korte dage endnu kor-
tere end for os, da de ikke i næv-
neværdig grad var i stand til at 
forlænge dagen kunstigt, ja, så er 
der ikke noget at sige til, at når 
solhvervet indtraf midt i mørkets 

og misvækstens tid, ja, så blev 

der fest og glæde.  

Solen havde endnu engang sejret 
og man tændte derfor blus på hø-
jene af lutter glæde. Man hugge-
de også i store granitsten solens 
tegn – sådanne tegn ser vi bl.a. 
indmuret i Sigersted og Gyrstinge 
kirker, eller man lavede bronze-
statuer af solen, som blev trukket 

på en hest.  

Her kender mange nok ”sol-
vognen fra Trundholm Mose” – 
et pragtstykke uden lige – for de 
gamle nordboer kendte mørkets 
magt og forstod, at når det bliver 
solhverv, ja, så fødes livet igen, 
så opstår livet så at sige af døde, 
som når solen står op ude i hori-

sonten ved daggry. 
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Fra en af vore salmer kender vi 
følgende verselinje ”julen er kom-
met med solhverv til hjerterne ban-
ge” og solhvervet, lysets komme, 
var i en vis forstand også for de 
gamle et sådant ”julebud til dem, 
der bygge – her i mørket og dødens 
skygge” og den 
magt, der har jaget 
”det stigende mulm 
på flugt”  ligesom 
vi kender det fra 
den kristne jule-

fest. 

Med Kristus er der 
imidlertid kommet 

noget nyt til! 

For de gamle nord-
boer var kampen 
mellem lys og 
mørke, liv og død, 
en bestandig kamp 
– et kredsløb uden begyndelse og 
uden ende. Tidsforståelsen, tidsop-
levelsen, var rund som solen. Dag 
og nat, sommer og vinter vekslede 

som et hjul, der hele tiden drejer.  

Men med Kristus brydes dette evi-
ge kredsløb. ”Og det skete i de da-
ge, at der udgik en befaling fra kej-
ser Augustus om at holde folketæl-
ling i hele verden” og på netop den 
dag, en julenat for hen ved 2000 år 
siden, ja, da brød Gud ind i verden 
og begyndte at leve sit menneske-
liv blandt os. Han brød ind som et 
lille barn – varm og blød – og brød 
dødens magt en gang for alle, hvil-

ket naturligvis ikke indebærer, at 
vi ikke også ind imellem erfarer 
dødens og mørkets magt, men med 
dette særlige barn blev det evige 
kredsløb brudt og noget helt nyt 

kom til. 

For hvad de gamle kun dunkelt så 
og anede, ja, det 
fik skikkelse i det-
te lille barn, som 
fødtes i Bethlehem 
hin nat – tog skik-
kelse i ham, der 
blev korsfæstet, 
døde og opstod 
omkring år 33 – 
ham, hvis symbo-
ler bl.a. er krybben 
og korset; - og 
med ham fik alt, 
hvad de gamle kun 
drømte om, et 
navn. Og dette 

navn er Jesus Kristus – Verdens 

Frelser – Verdens Lys. 

Lad os derfor ønske hinanden et 
godt og velsignet nytår med disse 

ord: 

 

”Vær velkommen, Herrens år, 

Og velkommen herhid! 
Sandheds Gud! lad dit hellige ord 
Oplive, oplyse det høje Nord! 

Velkommen , nytår,  
og velkommen her!” 

 

Lisbeth Lundbech 
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Julemøde 9. december 

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-

præst læser julehistorien. 

Pris pr. deltager er 150 kr. Sidste 
frist for tilmelding er 1. december 

til: 

Ingrid Sørensen, Tlf. 57 61 37 93 
Else Hansen, Tlf. 57 84 52 12 

Ingrid Sørensen 

Julekoncert med PRO CANTU i 

Gyrstinge Kirke onsdag den 12. 

december kl. 19.30. 

Der er tradition for, at Gyrstinge 
Kirke byder på en julekoncert. Ko-
ret bliver dirigeret af organist ved 
Sct. Bendts Kirke i Ringsted Jens 
Henrik Petersen og synger kendte 
julesange og salmer, som vi elsker 

at høre ved juletid. 

Koncerten er gratis, og alle er vel-

komne. 

Koncerten er arrangeret af Gyrstin-

ge menighedsråd. 

Julekoncert 

Den 1. januar kl. 15.00 er det Gyr-

stinge, som lægger hus til denne 
årets første gudstjeneste, hvor vi 

bagefter hilser på hinanden over 
et glas champagne og lidt mund-
godt, som menighedsrådet sørger 

for.  

Festligt og fornøjeligt er det! – 
noget som også sanger Jørgen 
Lehmann og organist Lis Nielsen 
bidrager til med en særlig musi-

kalsk afdeling efter gudstjenesten. 

Det er fjerde gang vi afholder nyt-
årskur i pastoratet den 1. januar - 
et tiltag, som er blevet særdeles 
vel modtaget. Vi håber og regner 
derfor også denne januar med, at 
se mange i Gyrstinge kirke – også 
mennesker, som vi ellers ikke ple-

jer at se. 

Det er gratis at deltage. 

Lisbeth Lundbech 

Nytårskur 

Fastelavn 

Også i 2013 vil der blive holdt 

fastelavnsfest i samarbejde med 

Lokalrådet.  

Der indledes med en gudstjeneste 
d. 10. februar kl. 13.30  ved Mette 
Marbæk Johansen, hvorefter der 
vil være tøndeslagning i Præste-

gården. Bemærk tidspunktet! 

Lisbeth Lundbech 
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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 

December 
02. december – 1.s. i advent:  Sigersted 10.30 –Gyrstinge 15.00  
   (familiegudstjeneste) 
09. december – 2.s. i advent: Bringstrup 9 –Gyrstinge 10.30 (ældremøde) 
16. december – 3. s. i advent: Sigersted 9 (Mette Marbæk Johansen) 
23. december – 4. s. i advent: Haraldsted 9 – Bringstrup 10.30 
24. december – Juleaften: Si. 14 –Br. 15.15 -Gy 16 .30 
25. december – juledag: Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30 
26. december – anden juledag: Bringstrup 10.30 
30. december – julesøndag: Gyrstinge 9 (Mette Marbæk Johansen) 
 

Januar 2013 
01. januar – nytårsdag: Gyrstinge 15.00 (nytårskur) 
06. januar – h.3 kongers søndag: Sigersted 10.30 
13. januar – 1.s.e.h. 3 konger: Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30 
20. januar – sidste s.e.h.3 konger: Vetterslev 9 – Bringstrup 10.30 
27. januar – Septuagesima: Haraldsted 9 – Gyrstinge 10.30 
 

Februar 
03. februar – Seksagesima: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30 
10. februar – Fastelavn: Gyrstinge 13.30 (Mette Marbæk Johansen) 
17. februar – 1. s. i fasten: Sigersted 9 (Ulla Toft) 
24. februar – 2. s. i fasten: Bringstrup 9 ( Ulla Toft) 
 

Alle gudstjenester er ved sognepræst Lisbeth Lundbech, medmindre andet er angivet. 
OBS! Der tages forbehold for ændringer. 
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       Menighedsrådsvalg 2012
Følgende er opstillet og valgt til menighedsrådet:

Kurt Uffe Jensen
Else Hansen
Anne Dorthe Holm Hansen
Jan Karsberg
Kirsten Forsingdal

Stedfortrædere:

Inge-lise Toft
Kirsten Hansen
Svend Andersen
Bodil Krag-Andersen

Med venlig hilsen
valgbestyrelsen
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Vi nærmer os jul med alt hvad dertil hører af lækkerier og søde sager og
derfor er der kun god grund til at komme i gang med eller fortsætte Jeres
træning.

Alle vores hold kører med stor succes. Vi er super glade for den store
tilslutning og den gode stemning, som I medlemmer skaber på holdene.
Stor ros til alle Jer!
Dog er succesen indimellem så stor, at vi gentagne gange oplever
overtegnede hold - især på indoor cykling holdene, hvilket kan medføre
frustration og irritation hos de, der gang på gang ikke får en plads på det
ønskede hold.

Derfor vil vi forsøge ikke at gøre de enkelte hold tilgængelige for booking
længere end 4 uger frem i tiden og dermed undgå at medlemmer booker
en plads på et hold langt ud i fremtiden, men i stedet sikre, at alle har en
chance. Vi håber på forståelse herfor.
Derfor er det nødvendigt, at I medlemmer tjekker fra gang til gang at I er
skrevet på det ønskede hold og melder fra i god tid, så andre har mulighed
for at få pladsen.

NYTÅRS EVENT + SLANKEHOLD
Sjov nytårs-event søndag d. 30. december kl. 11-12 med opstart af
slankehold som nytårsfortsæt kl. 10-11. Vi vil meget opfordre ALLE til
at møde op til træningen i hallen Prisen er 20 kr. uanset om man er medlem
eller ej.

Ligeså er alle interesserede meget velkomne til at deltage på slankeholdet.
Dette koster ikke ekstra, men kræver dog medlemskab samt tilmelding til
diætist Karin Christensen på mail karin@tilfitness.dk hvor man kan få
yderligere information om holdet samt plan over kostundervisnings- og
træningstimer.

Kilden til fitness skriver
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NYT SYSTEM - NEMMERE FOR ALLE
Den 1. november 2012 skifter Kilden til fitness til et nyt økonomisystem.
Det betyder, at det bliver nemmere for instruktører, kasserer og
bestyrelsen at holde styr på det praktiske, og for medlemmerne bliver det
nemmere at booke holdtræning, ændre medlemsoplysninger og betale for
træning.

Derfor HUSK: Opret en medlemsprofil
Alle medlemmer skal oprette en medlemsprofil. Det gør man ved at gå
ind på hjemmesiden www.tilfitness.dk under Indmelding og oprette
en medlemsprofil. Der er en vejledning på siden, hvis man bliver i tvivl.

Har du brug for hjælp til at oprette profil eller betaling kan du sende en
mail til kilden@tilfitness.dk.

TRÆNING
Kilden til fitness tilbyder fortsat:
- cirkeltræning for alle i hallen. Det er hård og sveddryppende træning,
som giver både god kondition og muskelstyrke.
- Indoor cycling for alle! Det er nemt at booke sig på et hold. Se
vejledningen på vores hjemmeside www.tilfitness.dk og klik på
menupunktet i venstre side „kalender“ og dernæst „tilmelding til indoor
cycling“.
- Teenfitness. Succesen fortsætter!!!
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 instruktør time, så book dig
gerne på hvis du ønsker at blive medlem eller hvis du blot føler, at dit
program trænger til fornyelse.
Vi takker for året, der snart er gået og glæder os til at se Jer alle i det
kommende trænings-år!

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

Kilden til fitness skriver - fortsat
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 GIF skriver
Ny Zumba instruktør.
Vi har desværre måttet sige farvel til vores Zumba instruktør, Karen. Karen
har fået flere timer i dagtimerne og har desværre været nødt til at vælge
nogen af sine instruktørtimer fra. Det betyder, at GIF har været så heldige
at få Heidi Taymyr, som også underviser i LifeClub i Ringsted.
Heidi medbringer super seje Zumba rytmer og trin – lige fra rytmer fra
Hollywood, latin pop til hip hop, salsa og merengue. Kom og dans med
Heidi, snus til Zumba og mærk glæden ved at danse til god musik. Vi har
det så sjovt!!
I forbindelse med Heidis start tilbyder GIF intropris: DKK 300,- med
start uge 49, 2012 og sæsonen ud til uge 13, 2013. Tilmelding/betaling via
www.gyrstingeif.dk

Kommende arrangement.
Juleafslutning for gymnastiknisser mandag den 17. december, kl. 16:00-
17:30.

Støt Gyrstinge Idrætsforening.
Ved du, at du støtter GIF:
Ved at tanke benzin og diesel hos OK Benzin? Se hvordan på vores
hjemmeside.
Ved at klikke ind på vores banner-reklamer på www.gyrstingeif.dk?

Loppemarked.
Vores gamle airtrack (springmadras) til gymnastikholdene kan snart ikke
bruges på gymnastikholdene mere. Derfor har bestyrelsen og instruktørerne
sat alt ind for at skaffe midler til en ny og mere moderne af slagsen.
Loppemarkedet var et af disse tiltag. Det var en stor succes. Alle 53 borde
var lejet ud. Udstillere kom fra nær og fjern og havde fine ting med – alt
lige fra børnetøj, legetøj, nisser og kravlenisser, rideudstyr til potter og
pander. GIF havde selv to borde med en masse elektronikudstyr, som vi
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GIF skriver - fortsat
meget taknemmeligt modtog fra SANDBERG, dette gav alene GIF ca.
7000 kr.
Gæster kom fra nær og fjern for at gøre gode kup – og der blev gjort gode
handler. Specielt bordene med elektronikudstyr tiltrak mange af de
mandlige gæsters opmærksomhed.
For at skabe lidt god stemning og hygge, havde GIF lavet et café område,
hvor vi solgte slik, is, the, kaffe, pølsehorn og kager. I alt blev overskuddet
fra loppemarkedet knapt 19.000 kr. Tak til de forældre, der havde bagt
kage og pølsehorn til dagen og til vores gymnastikinstruktører og
hjælpeinstruktører for jeres engagement og gode idéer.

GIF Julekalender.
Et andet tiltag er Idrætsforeningens egen Julekalender. For 25 kr. kan du
støtte GIF, og måske bliver du også en heldig vinder af nogle af de mange,
gode gavekort. Julekalenderen kan bl.a. købes hos Den Nye Købmand.
Skynd dig mens der stadig er nogen tilbage!

Fra loppemarkedet i Landsbyhuset.
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 GIF skriver - fortsat
Halloween.
Den 2. november var der Halloween Fakkeloptog igennem Gyrstinge By.
Mange udklædte børn og voksne deltog. I år var tidspunktet rykket til
17.30, så det var mørkt og lidt svært at finde rundt i præstegårdshaven. Så
der var monstre, skeletter og hekse overalt i haven. Turen sluttede ved
Landsbyhuset, hvor Lokalrådet stod klar med mad.

Værdier.
Bestyrelsen er blevet enige om, at disse værdier er gældende for GIF. Disse
er også at finde på www.gyrstingeif.dk
GIF bestræber sig på:

• at der skal være plads til alle

• at have et bredt aktivitetstilbud

• at støtte trænere med kurser

• at være imødekommende over for nye medlemmer

• at være synlige i lokalsamfundet

• at være åbne over for forslag til nye aktiviteter

• at være åbne over for tættere samarbejde med naboforeningerne

• at holde kontingentet så lavt at alle kan deltage

• at medlemskontingentet skal bruges til gavn for medlemmerne

(rekvisitter, redskaber, arrangementer m.v.) 
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 GIF skriver - fortsat
GIF forventer af sine medlemmer:

• at man tager hensyn til de øvrige medlemmer

• at man betaler sit kontingent til tiden

• at man påtager sig et ansvar overfor foreningen

(lokaler, inventar og rekvisitter)

• at forældre giver en hånd med, når der arrangeres f.eks.
opvisning, Skt. Hans, Sommersjov samt andre arrangementer i
GIF.

• at eventuelle klager over foreningen bliver fremsat for
bestyrelsen/træneren på en sober måde

GIF forventer af sine instruktører og træner:

• God tone til medlemmer og forældre

• Respektere medlemmernes forskellighed og møde dem på det
niveau de er.

• Villige til uddannelse

• at instruktører/trænere giver en hånd med, når der er
arrangementer indenfor egen sportsgren.
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 GIF skriver - fortsat

Generalforsamling i Gyrstinge Idrætsforening
Den 21. januar 2013 kl. 19.00 i Landsbyhusets festsal.

Dagordenen
1.Valg af dirigent
2.Valg af referent
3.Valg af stemmetællere
4.Bestyrelsens beretning
5.Forelæggelse af det reviderede regnskab
6.Udvalgene aflægger beretning
7.Behandling af indkomne forslag
8.Forelæggelse af budget for det indeværende år
9.Fastsættelse af kontingent
10. Valg: 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

suppleanter for 1 år
Bilagskontrollanter

11. Eventuelt

GIF Bestyrelsens arbejde  - måske noget for dig.
Hvad laver vi:
* Vi er GIF´s bagland.
* Vi er kontaktpersoner for trænerne på holdene.
* Vi skaffer midler til GIF, 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.
* 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,
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 Beboerne skriver
Halloween, Idræts- og børnediskotek, Ringsted Natten osv.
* Vi samarbejder med Kildeskolen, og vi har også tæt samarbejde med
Landsbyhuset, som jo er GIF‘s tilholdssted.

Hvad ønsker vi: Bestyrelsens 2 primære ønsker er:
* At tilbyde sport for de fleste 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, 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 formanden på jeanette@gyrstingeif.dk.
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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

Peberdalsgaard BISON
Salg af  Bisonkød, et sundt og

mørt kvalitetsprodukt.

Gyrstingevej 88, 4100 Ringsted.
Tlf. 4073 5313 for bestilling og

mere info.

www.peberdalsgaard.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

November
20. Tirs.klub.: Kortspil
27. Tirs.klub.: Axel Johannesen, Sorø. Færøerne, lysbilleder og foredrag.

December
Bøgebladet udkommer

02. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
Familiegudstjeneste, Gyrstinge kirke, kl. 15.00
Juletræstænding, Kildeskolen, arr. Lokalrådet, ca. kl. 16.00

04. Bogbussen, Den Nye Købmand, kl. 15.30-16.00, hver tirsdag
Tirs.klub.: Kortspil

05. Juletræsfest, den kommunale dagpleje
09. Julemøde for ældre og efterlønnere i Gyrstinge kirke, kl. 10.30
11. Tirs.klub.: Juleafslutning med Max og Jørgen
12. Småbørnsgudstjeneste, Gyrstinge kire

Julekoncert med Pro Cantu, Gyrstinge kirke, kl. 19.30
17. Juleafslutning for gymnastikken, arr. GIF, kl. 16-17.30
30. Opstart af slankehold, arr. Kilden til fitness, Landsbyhuset, kl. 10-11

Fitness-event for alle, arr. Kilden til fitness, Landsbyhuset, kl. 11-12

Januar
01. Nytårskur i Gyrstinge kirke, kl. 15.00
08. Tirs.klub.: Kortspil
15. Tirs.klub.:  Foredrag m/Erik Brix Petersen om Holmegård Glasværk
21. Generalforsamling i GIF, Landsbyhuset, kl. 19.00
22. Tirs.klub.: Kortspil
29. Tirs.klub.: Status og bankospil

Februar
Bøgebladet udkommer

01. Madbix, Landsbyhuset, arr. Lokalrådet, kl. 18.00
05. Tirs.klub.: Foredrag m/Peter Riis, tidl. kommandant Christiansø, i Stenlille
10. Familiegudstjeneste, Gyrstinge kirke, kl. 13.30

Tøndeslagning i præstegården


