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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. 57 80 94 57

Gyrstinge/Ørslevvester Menighedsråd

Formand: Else Hansen, Gyrstinge Præstemark 41, 57 84 52 12
Næstformand: Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen. (red.) 57 80 93 25
Kasserer: Kirsten Forsingdal, Ørnekildevej 22, Fjen. 57 80 94 57

Jan Karsberg, Høtoften 13 57 85 65 60
Anne Dorte Holm Hansen, Ørslevvestervej 58 57 80 10 76

Sognepræst Lisbeth Lundbech, Bringstrup Præstegård 57 61 30 10
Provst Lars Poulsen, Kirkevænget 2c, Sorø 57 83 05 34
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 april 2013 - deadline 21. marts
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Lokalrådet skriver
Når vi i Lokalrådet bliver gjort opmærksom på problemer, der vedrører
beboerne i området, forsøger vi at finde en løsning, enten ved selv at gøre
noget eller ved at tage kontakt til de instanser, der har noget med området
at gøre. I forbindelse med den nye skolestruktur, som blev iværksat i august
2012, var vi herude blevet lovet, at der ikke ville opstå problemer med
bustransporten for de elever, der skulle fortsætte på Byskovskolen (tidligere
Benløse skole). Det har nu vist sig, at der en del udfordringer forbundet
med at gå i skole 7-8 km fra hjemmet. Eleverne oplever at de må vente i
næsten en time på Ringsted station, hvis de er så heldige at få fri kl. 13.35.
De oplever, at de skal med bussen omkring kl. 7, uanset om de skal møde
kl. 7.50 eller kl. 8.45. Problemerne er blevet påpeget overfor forvaltningen
allerede da skoleåret startede og igen i september, men da der stadig ikke
er sket forbedringer, besluttede vi at rette henvendelse til Dagbladet, som
skrev en meget fin artikel om vores frustrationer. Det har nu bevirket, at
nogle politikere har reageret, men der er stadig ikke fundet en løsning.
Forhåbentlig bliver det bedre, når Landsbyforums busgruppe mødes med
repræsentanter for kommunen og Movia den 31. januar.

Dette er blot et af mange områder, hvor Lokalrådet går ind og blander sig,
men nu skal det hele jo ikke være brok og problemer, så vi fortsætter med
fællesspisningen, som næste gang bliver fredag den 1. marts kl. 18 i
Landsbyhusets festsal. På menuen står gullasch lavet af bisonoksekød fra
Peberdalsgården. Der er selvfølgelig kaffe og kage bagefter og drikkevarer
kan købes. Prisen er den samme som altid, nemlig 50 kr. for voksne og 25
kr. for børn og tilmelding skal ske senest søndag den 24. februar til Vera
på tlf. 2364 3113 eller på lokalraadet@gyrstinge.dk.
Vi har besluttet, at der er plads til endnu en madbix i dette forår, så det
bliver fredag den 5. april med tilmelding senest søndag den 31. marts,
som er påskedag. Her er menuen endnu ikke fastlagt.

Søndag den 10. februar er det fastelavn og der er, traditionen tro,
familiegudstjeneste i Gyrstinge kirke efterfulgt af tøndeslagning i præste-
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Lokalrådet skriver - fortsat
gården. Da det er Mette Marbæk Johansen fra Haraldsted kirke, der
vikarierer for Lisbeth Lundbech har det været nødvendigt at flytte
gudstjenesten til kl. 13.30, så tøndeslagningen begynder ca. kl. 14.30, når
gudstjenesten er forbi. Der er tønder til  såvel børn som voksne. Deltagelse
er gratis og der er ingen tilmelding . Der vil blive serveret boller og cacao
eller kaffe.

Vera Mortensen, Lokalrådet

Beboermøde i Gyrstinge Præstegård
Torsdag den 21. marts kl. 19.30

afholder Lokalrådet det årlige Beboermøde
med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Redegørelse vedr. rådets arbejde og økonomi i det forløbne år.
3. Oplæg vedr. fremtidigt arbejde og finansieringen af dette.
4. Indkomne forslag og evt. diskussion.
5. Valg af formand
6. Valg af tre rådsmedlemmer.
7. Valg af to suppleanter.
8. Valg af to revisorer.
9. Eventuelt.

Alle, der bor fast i området, er velkomne. Forslag, der ønskes på
dagsordenen, skal være Lokalrådet i hænde senest den 15. februar

Vi byder på en kop kaffe med brød.

Lokalrådet
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  Lokalrådets søudvalg skriver
Fremtiden for Gyrstinge Sø
Københavns Energi har ikke længere brug for Gyrstinge Sø til
vandforsyning. Baggrunden er bl.a., at vandforbruget i dag kun er det halve
af, hvad det var dengang, det var på sit højeste.

Derfor vil vandstanden i søen over en årrække skulle sænkes med ca. 2,5
meter til det niveau, den havde før opdæmningen i 1970. I dag er der ca.
240 ha sø-overflade. Efter vandspejlssænkningen vil der kun være ca. 200
ha sø tilbage, men der opstår så til gengæld nye landområder rundt om
søen.

Lokalrådets arbejdsgruppe
Lokalrådet nedsatte i juli 2012 en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde en
rapport med de ønsker, som man fra lokalt hold kunne have til søens og de

nye bredområders fremtid.
Det var Lokalrådets
forudsætning, at området
skulle være tilgængeligt for
alle borgere.

Arbejdsgruppens medlem-
mer var Ole Hylleborg, Steen
Kisselhegn, Bjarne Krog og
Gert Schnack Sørensen.
Desuden har Heiner Aldinger
(Søtoftegård) deltaget som

repræsentant for den del af søen, der ligger i Holbæk kommune. Gruppen
afleverede i november 2012 en rapport om den fremtidige anvendelse af
Gyrstinge Sø med tilhørende bredområder til Lokalrådet.

Søen udgør i dag et fint og karakteristisk naturområde sammen med de

Foto: Heiner Aldinger
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 Lokalrådets søudvalg skriver - fortsat
omliggende skove og moser, og det har fra kommunen været antydet, at
man ønsker søområdet bevaret som naturområde. Dette ønske er
arbejdsgruppen enig i, og i den udarbejdede rapport er der en række
konkrete forslag til, hvorledes man når dette mål. Det er således en
forudsætning, at Ringsted kommune overtager søen fra Københavns Energi,
og de to parter forhandler i øjeblikket om betingelserne for overdragelsen.

Naturområde – ja tak
Der er endnu ikke truffet beslutninger vedrørende overtagelsen eller søens
fremtid, men „Grønt råd“ (der er en rådgivende arbejdsgruppe nedsat af
kommunen) havde i november inviteret kommunalbestyrelsen samt
repræsentanter for en lang række organisationer og foreninger til
besigtigelse af Gyrstinge sø. På det efterfølgende møde fremlagde
Lokalrådet den udarbejdede rapport, herunder ønsket om at gøre søen til
naturområde. Det var ind-
trykket, at der var stor enighed
om denne målsætning, og
Lokalrådet har nu bedt
arbejdsgruppen om at arbejde
videre med sagen.

Gruppens kommissorium er nu
at arbejde for en gennem-
førelse af de anbefalinger, der
fremgår af rapporten, samt at
udvikle og præcisere sø-
projektets delområder under hensyntagen til rapportens hovedkonklusioner.

Gyrstinge sø skal på landkortet
Arbejdsgruppen har indledt sit arbejde i januar, og hovedopgaven er
populært sagt at få sat Gyrstinge sø på landkortet som det fine naturområde

Foto: Heiner Aldinger
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 Lokalrådets søudvalg skriver - fortsat
det er. En af gruppens ideer er, at der skal anlægges en trampesti hele
vejen rundt om søen, således at man uhindret kan gå eller løbe de 10,5
km. Det anbefales også, at der udarbejdes en naturplejeplan, hvor en del
at de „nye“ landområder indhegnes til græssende dyr. Mange af de gamle
egetræer, birke og elletræer skal frilægges, og det skal være en målsætning
at have en så righoldig fauna og flora som muligt. De øvrige forslag kan
læses i rapportren, der ligger på www.gyrstinge.dk.

I øjeblikket afventer man resultatet af forhandlingerne mellem Københavns
Energi og Ringsted kommune, men arbejdsgruppen vil benytte ventetiden
til at oplyse om naturprojektet, samt holde kontakten til myndigheder,
organisationer samt foreninger, der har interesse i sagen.

Søområdets karakter af naturområde har stor betydning for borgerne i
Gyrstinge og Ørslevvester, og mange benytter allerede i  dag området til
gåture, løb, udflugter o. lign.. Vi vil arbejde for en udbygning og
fastholdelse af disse muligheder til gavn for vores lokalområde.

Søudvalget

Foto: www.24.dk
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Tirsdagsklubben skriver
Tirsdagsklubben har haft en masse gode mødedage med foredrag, kortspil
og fester i indeværende sæson.  Den 29. januar er der Statusmøde med
efterfølgende bankospil.
På Statusmødet ser vi tilbage på sidste års aktiviteter, fremlægger regnskab
og snakker om ønsker for udflugtsmål og andre arrangementer, som vi
kan have glæde af. Valg af Arbejdsgruppe er også et punkt på Statusmødet.
Tirsdagsklubben har pause (dog med en sommerudflugt og en
sensommerfest indlagt) fra april til oktober.
 
KORTSPILLERNE har et stort ønske om, at der vil dukke flere personer,
som har lyst til en omgang WHIST, op på de tirsdage, hvor der er kortspil
på programmet.
Eneste udgift er til kaffen og den er billig!! Der spilles kun om absolut
minimale beløb til kortspillet, så alle skulle have en mulighed for at kunne
deltage.
 
Der vil blive udfærdiget program for forårets mødedage snarest efter
Statusmødet.
 

Venlig hilsen
Hilde Andersen
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  Landsbyhuset skriver
Det går fantastisk godt med at udnytte de muligheder, som Landsbyhuset
har givet os. Antallet af udlejninger stiger, og nye aktiviteter kommer til.
Det er naturligt, at hallen bruges ret lidt i weekenderne, men skulle du
have ideer til yderligere aktiviteter - helst hvor huset er ledigt, så kom
bare med dem. De fleste nyheder siden sidst er gode, men der er én dårlig,
og lad os få den overstået.
- Vandskade: Da huset blev bygget, er en håndværker kommet til at sætte
en skrue gennem ydervæggen, så den er gået ind i endestykket på tagrenden
inde bag ved. Derved er endestykket blevet trukket af tagrenden, så
tagvandet gennem mere end to år er løbet ned i væggen i det nordøstlige
hjørne af huset. Kjær & Lassen har erkendt ansvaret for fejlen, og den vil
blive udbedret. Men alligevel: Øv!
På andre punkter er der intet nyt.
- Vej til Landsbyhuset fra Bondebjergvej / ny boldbane: Sagen ligger
stadig i Natur- og miljøklagenævnet.
- Beachvolley-banen: Vi kommer først i gang til foråret.
Og så er der jo heldigvis også sket lidt.
- Kloakken: Ringsted Forsyning har betalt os et à conto beløb på 80.000
kr. + moms. Der mangler stadig indmåling og deklaration, før den endelige
afregning kan ske.
- Knust facadeglas: Det knuste glas i gavlen ud mod boldbanen er blevet
skiftet.
- Plan for udeareal: Kommunen har oprenset gadekæret og fjernet endnu
et stykke af den alt for høje stenkant. Det har pyntet!
- Hejs flaget: De fleste har vel opdaget det: Flagstangen som lokalrådet
gav os i indvielsesgave er rejst. Men: Den bliver ikke brugt så meget, selv
om den er til fri afbenyttelse. Flaget ligger på en hylde i det lille rum ind
til køkkenets personaletoilet.
- Årsmødet: Bestyrelsen har besluttet at udskyde årsmødet til efter
sommerferien. Vores reviderede regnskab foreligger først ca. ½ år efter
regnskabsårets afslutning, og det giver god mening at holde årsmødet, når
regnskabet foreligger.
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    Landsbyhuset skriver - fortsat
Husk:
- 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).
Du er velkommen til at henvende dig til bestyrelsen, hvis du vil vide mere.

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.

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 2. marts
fra kl. 9.00.

Vi starter med morgenkaffe/-te

og senere serveres en beskeden arbejdsfrokost.
Der er mange opgaver: Rengøring, maling, gartner- og tømrerarbejde - og
ikke mindst job ved forsyningstropperne.

Jo flere vi er, des sjovere bliver det - og des hurtigere går det.
Vel mødt.

Venlig hilsen bestyrelsen
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Folkekirkens nye logo

Folkekirken.dk
For første gang får folkekirken et logo, som skal følges op af en fælles
visuel identitet. Logoet er blevet til i et usædvanligt samarbejde mellem
Jacob Jensen Design og almindelige folkekirkemedlemmer.

„Vi er glade og stolte over at kunne præsentere et logo, som viser, at
folkekirken er historisk forankret i den kristne tro, samtidig med at
folkekirken er en rummelig kirke med plads til den enkeltes tro.“ udtaler
Karsten Nissen, der er biskop over Viborg Stift og formand for
styregruppen, som tilføjer, at det naturligvis er frivilligt for sognene om
de vil bruge det.

Kors i en cirkel
Logoet er opbygget af et kors i en cirkel fyldt af små symboler. Korset
tager udgangspunkt i det historiske dagmarkors og cirkelformen er
inspireret af døbefonten, fordi det er dåben, som gør den enkelte til en del
af det kristne fællesskab.
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De mange små kristne symboler afspejler, at i
folkekirken er troen et personligt og direkte forhold
til Gud – og at troen kan have mange former. Samlet
set understreger logoet, at folkekirken giver plads til
en stor forskellighed og høj grad af individualitet
inden for en klar fælles ramme.

Skærtorsdag i Gyrstinge - 28. marts kl. 19.30

Gennem nogle år har menighedsrådene i Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge
i fællesskab indledt påsken med en fælles gudstjeneste Skærtorsdag aften
– i år er det så Gyrstinges tur til at stå for arrangementet, som indledes
med en gudstjeneste kl. 19.30 med en efterfølgende mindre servering.

Det giver god mening at spise sammen skærtorsdag aften,
for Skærtorsdag er den aften, hvor Jesus spiste sit sidste
måltid sammen med disciplene, inden han blev korsfæstet
Langfredag og opstod af døde Påskedag.
Skærtorsdag er også aftenen, hvor han indstiftede nadveren,
som uddeles den dag i dag ved søndagens gudstjenester.
„Dette er mit legeme“ „Dette er mit blod“ – sådan lyder

ordene – kom og vær med!
Lisbeth Lundbech

En god bøn

„Du, som har dig selv mig givet,
Lad i dig mig elske livet,
Så for dig kun hjertet banker,
Så kun du i mine tanker
Er den dybe sammenhæng“

Læs hele salmen i Den danske salmebog 192. Du kan også google den og
høre melodien på nettet.
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Konfirmationsdatoer 2014

Søndag d. 27. april 2014 i Bringstrup Kirke
Søndag d. 4. maj 2014 i Sigersted Kirke

Søndag d. 11. maj 2014 i Gyrstinge Kirke

Børneposten

Vi har ofte arrangementer for børn i kirken.
Hvis du har lyst til at få besked hver gang vi laver noget for børn i kirken,
så send mig din mail adresse. Du skal skrive til: llu@km.dk

Søndag d. 10. februar kl. 13.30 i Gyrstinge Kirke.
Læg mærke til tidspunktet!

Gudstjenesten vil være tilrettelagt for børn og efter gudstjenesten vil der
være tøndeslagning i Gyrstinge Præstegård.
Minikonfirmanderne vil medvirke ved gudstjenesten og vi skal høre en

fortælling om en ganske særlig due,
minikonfirmanderne skal salves og der vil være
altergang. Minikonfirmanderne vil også medvirke
med noget dramatisk. Min kollega Mette Marbæk
Johansen fra Haraldsted vil stå for gudstjenesten.
Tøndeslagningen står Lokalrådet for.

Lisbeth Lundbech

Fastelavnsgudstjeneste
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Ældreudflugt - tirsdag den 14. maj

Der foreligger på nuværennde tidspunkt ikke nærmere oplysninger om
udflugten, men datoen ligger fast – den 14. maj.  Nærmere oplysninger
følger i dagspressen.

Babysalmesang i Gyrstinge Kirke

I foråret 2013 er der babysalmesang i Gyrstinge Kirke. Det vil være et
forløb på 8 gange, hvor vi synger, danser og leger med børnene.
Hvis du som mor eller far føler, at du ikke kan synge eller ikke kender en
eneste salme, skal det ikke afholde dig fra at melde dig.
Babysalmesang handler om samvær, ro og nærvær mellem dig og dit barn,
ikke om at synge rent og flot. Babysalmesang er selvfølgelig også en god
mulighed for at møde andre nybagte forældre i dit sogn.
Vi er i kirken, hvor vi synger salmer, sange og fagtesange, som du også
kan bruge derhjemme.
Det er gratis at deltage, men der skal være mindst seks tilmeldte for, at
holdet oprettes.
Tilmelding sendes til kirkens organist Lis Nielsen på mail: lis@lis-
nielsen.dk eller som sms på tlf.: 61 74 70 57 senest 1. marts. Ved tilmelding:
Husk at opgive navn på dig selv og dit barn, barnets alder og dit
mobilnummer. Tilbuddet gælder for forældre med små børn til og med 12
måneder.

Lis Nielsen
Organist i Gyrstinge,

Bringstrup og Sigersted kirke
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Gyrstinge/Ørslevvester Menighedsråd

Formand Else Hansen, Gyrstinge Præstemark 41,
57845212 / 25889821

Næstformand Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3,
57809325 / 22371621

Kasserer Kirsten Forsingdal, Ørnekildevej 22
57809457 / 26174503

Medlem Anne Dorthe Holm Hansen, Ørslevvestervej 58
57801076 / 20932521
Jan Karsberg Petersen, Høtoften 13
57856560

Sognepræst Lisbeth Lundbech, Egerupvej 11
57613010

Andet
Graver Kirsten Kristensen, Ørslevvestervej 58

22436462
Provst Lars Poulsen, Kirkevænget 2c, Sorø

57830534
Biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde Stift

46381920
Kirkeværge Kurt Jensen

57809325
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Gudstjenesteliste Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge

Februar
03. februar – Seksagesima: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
10. februar – Fastelavn: Gyrstinge 13.30 (Mette Marbæk Johansen -

 fastelavnsgudstjeneste for børn)
17. februar – 1. s. i fasten: Sigersted 9 (Ulla Toft)
24. februar – 2. s. i fasten: Bringstrup 9 (Ulla Toft)

Marts
03. marts - 3.s. i fasten: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30
10. marts – Midfaste: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
17. marts – Mariæ Bebudelsesdag: Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30
24. marts – Palmesøndag: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30
28. marts – Skærtorsdag: Gyrstinge 19.30 (pastoratsgudstjeneste)
29. marts – Langfredag: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
31. marts – Påskedag: Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30

April
01. april – Anden påskedag: Sigersted 10.30 (pastoratsgudstjeneste)
07. april – 1.s.e.påske: Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30
Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er angivet.
OBS! Der tages forbehold for ændringer.
Kirkebil
Til gudstjenester stiller kirken gratis kirkebil til rådighed for ældre og angbesværede.
Henvendelse herom sker til sognepræst Lisbeth Lundbech på tlf. 57 61 30 10 i god tid
inden gudstjenesten.

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.
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GIF skriver
Gyrstinge Idrætsforening afholdte sin generalforsamling den 21. januar
2013. Desværre mødte kun 1 person op ud over GIF bestyrelsen. Så status
blev desværre, at 2 bestyrelsesmedlemmer gik ud af bestyrelsen, mens
ingen blev valgt ind.
Så pt. ser GIF bestyrelsen således ud:

Formand: Jeanette Baag
Næstformand: Kitt Spangbjerg
Kasserer: Henrik Eck
Bestyrelsesmedlemmer: Lise Ross og Kim Lynghøjen (rep. for fitness)

Det får desværre betydning for året 2013 i Gyrstinge IF og for aktiviteterne
i Gyrstinge.
- GIF bestyrelsen kan umiddelbart kun tage sig af den nødvendige drift af
idrætsforeningen.
- Ingen nye arrangementer vil blive arrangeret i idrætsforeningens regi,
med mindre frivillige hjælpere melder sig.
- Planlagte arrangementer i 2013 bliver med stor sandsynlighed også
nedprioriteret af bestyrelsen.
- Sommersjov i uge 28 kan prioriteres, hvis der igen i år kommer frivillige
på banen. Kontakt GIF hvis du gerne vil tilbyde din hjælp alt fra 1-4 dage
i uge 28.

Vi kan se, at mange nye børn og voksne er kommet til i Gyrstinge
Idrætsforening, og bestyrelsen kunne godt tænke sig, at disse forældre
også deltager som hjælpere ved arrangementer.
Arrangementer i GIF bliver ikke til noget uden hjælp til at arrangere dem.
Hvis du, efter at have læst dette, vil med i GIF bestyrelsen eller melde sig
som hjælper ved arrangementer, så kontakt GIF, på mail:
jeanette@gyrstingeif.dk eller Kitt@gyrstingeif.dk
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 GIF skriver - fortsat
Gymnastikopvisning bliver den 6. april 2013 kl. 14.00.
Kom og se hvad vores gymnaster har lavet og øvet sig på i denne sæson.
Alle er velkommen, små som store, unge som ældre.
Entré: voksne kr. 25, børn kr. 10.
Dørene åbnes kl. 13.15. Hold øje med opslag på www.gyrstingeif.dk
Dagen arrangeres af instruktørerne og GIF bestyrelse.

Med venlig hilsen
Gyrstinge Idrætsforening

Bestyrelsen

Gymnastikopvisning 2012 i Landsbyhuset
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Kilden til fitness skriver

Vi er kommet godt fra start her i 2013!
Onsdag den 16. januar afholdte vi vores årlige generalforsamling med
beretning fra formanden Kim Lynghøjen og fremlæggelse/godkendelse af
regnskab samt fremlæggelse af budget for dette år ved ny revisor Linda
Axelgaard.
Det blev besluttet at fastholde kontingentet i 2013.

Der var valg til bestyrelsen på 6 medlemmer og 2 suppleanter.
Bestyrelse: Kim Lynghøjen, Lone Sanggaard, Kenneth Mau Larsen,
Christine Mau Larsen, Linda Axelgaard og Karin Christensen.
Suppleanter: Mette Andersen, Søren Langkjær Larsen.
Der var desuden valg af revisor/bilagskontrollanter.
Revisor: Linda Axelgaard, bilagskontrollanter: Torben Kindtler Krag og
Jens Andersen.

Vi har endelige fået vores længe ventede program Conventus op at køre,
hvilket bl.a. betyder, at det nu er meget lettere at sende mails ud til jer
medlemmer. I skal selv oprette jeres egen profil, hvis dette ikke allerede
er gjort. Betaling sker automatisk når I melder jeres betalingskort til. Har du
brug for hjælp til at oprette profil eller betaling kan du sende en mail
til kilden@tilfitness.dk.

Der er dog stadig et hængeparti med hensyn til kalendermodulet og online
booking, som fortsætter som hidtil et stykke tid endnu. Der er derfor fortsat
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. Man må som medlem IKKE oprette hold i google kalenderen.
Dette er kun instruktørernes opgave.
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Kilden til fitness skriver - fortsat
TRÆNING
Teenfitness for unge til og med 15 år kører rigtig godt, cirkeltræning kører
også godt, men taber dog deltagere i løbet af sommerperioden. Indoor
cykling kører også godt. Her er der på samme måde mandefald over
sommeren. Sådan er det, når det gode vejr indbyder til træning udendørs!
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.

SLANKEHOLD & EVENT
Slankeholdet er kommet godt i gang. Alle er velkomne og det koster ikke
ekstra! Henvendelse til karin@tilfitness.dk.
Næste event bliver søndag den 3. marts kl. 12-13. Vi skriver en mail med
påmindelse herom inden dagen og vi vil endnu engang meget opfordre
alle til at møde op til træningen i hallen Prisen er 20 kr. uanset om man er
medlem eller ej.

Vi er utrolig glade for den store tilslutning der fortsat er til vores lokale
fitnesscenter både i forhold til frivilligt engagement ved instruktører/
bestyrelsesmedlemmer og i forhold til vedbleven selvdisciplin og gå-på-
mod fra jer trofaste medlemmer. Vi er alle med til at sørge for, at driften af
centret kan fortsætte. Stor tak til alle!!

På vegne af bestyrelsen og instruktørerne i Kilden til Fitness
Karin Kjærgaard Christensen
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Den kommunale dagpleje skriver
En lille nyheds opdatering fra de kommunale dagplejere i gyrstinge.
Vi består af en legestuegruppe på 7 dagplejere,som lægger stor vægt på
den sproglige udvikling hos det 0-3 årige barn, som netop vi har valgt at
arbejde med som årets fokus tema ud fra de kommunale lærerplaner. Te-
maet vil senere blive præsenteret  for forældrene i forbindelse med et
sommerarrangement som bliver afholdt i den tidlige sommer (altid en rig-
tig hyggelig fest, med både forældre og bedsteforældre.).
I det sproglige blander vi noget krop og bevægelse i, da de to ting hører
sammen.
Der bliver læst bøger, lavet rim og remser, sunget og danset, samt øvet
mund motorik ved at blæse fjer og bordtennisbolde til hinanden, fløjte
med munden  og slikke sig på næsen, kinderne og hagen.
Ofte går vi i præstehaven og andre steder hvor vi kan fordybe os og for-
tælle om de ting vi ser, hører og oplever, specielt i denne tid med sne, hvor
vi tumler på bakker og isglatte undelag, alt imens vi velvidene om at det
stimulerer barnets kropslige udvikling, som igen er med til at stimulere og
styrke barnets sprog. Så tumlerier kan vi ikke få nok af som børn, så vi går
også i gymnastiksalen og slår kolbøtter, laver sanglege, kører balancebræt
med hjul og vender op og ned på den kæmpe store pilatesbold. Vi lærer dem
begreberne med op, ned, ud, ind, under og over ved at lave sjove for-
hindringsbaner, som de elsker og ikke kan få nok af, og igen er der en
masse sprog forståelse.
I denne tid er vi i fuld gang med at forberede vores årlige fastelavnsfest,
som afholdes i legestuen onsdag den 6.2. Det gør vi ved at lave fint pynt i
regnbuens farver som masker, katte, briller og kvaste, vi taler om deres
udklædning (hvad skal de være? o.s.v.) der er masser at fortælle om, og er
med til at give en god og nær kontakt børn og dagplejere imellem.
Vi dagplejere glæder os meget til at se hvor kreative forældrene har været,da
de jo kan vinde en lille præmie for bedste udklædning, og vi skal selvføl-
gelig alle have hjemmelavede fastelavnsboller og kåret årets lille katte-
konge og dronning. Så på gengyn fra de kommunale dagplejere i Gyrstinge.
Fortalt af dagplejer Birgitte Andersen                                     
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 Beboerne skriver

Mangler du en babysitter...

Jeg har endelig fået et kursus i babysitning og vil meget gerne passe DIT
barn i et par timer. Jeg leger med barnet, „putter“ barnet hvis jeg skal
passe det om aftenen, laver mad til barnet og meget mere. Hvis du har
brug for en babysitter så ring til mig. Jeg glæder mig allerede til at møde
dit barn.

Jeg bor på Harpeager 9, 4173 Fjenneslev i Ørslevvester
Mit tlf. nr. er: 60 77 08 89 (ring gerne et par dage før så jeg kan forberede
mig)
P.S. Jeg tager kun imod kontanter.

Vi ses hilsen Denise
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 Den Nye Købmand skriver

Rigtig godt nytår og endnu engang tusind tak til alle jer, der støtter op om
butikken. Vi venter med spænding på årsresultatet som i skrivende stund
ikke er færdigt. Det er meget spændende for det handler om, hvad vi skal
gøre i fremtiden. Indtil da prøver vi at finde varer til billigere priser samt
flere økologiske varer, så vi stadig kan være med i kampen. Jeg glæder
mig til at se jer i butikken.

Hilsen Malene 
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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

Lydanlæg udlejes
Henv. til Lokalrådet

lokalraadet@gyrstinge.dk
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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

Lille Svane
Skrædder

Nina Overholdt
Gyrstinge Præstemark 3

4100 Ringsted
tlf. 4710 1067 / 2258 1220

kontakt@lillesvane.dk
www.lillesvane.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 Else Hansen,
Gyrstinge Præstemark 41, Ringsted
5784 5212,

Kildeskolen, www.kilde-skolen.dk
leder Vibeke Havre,
Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7262, vibh@ringsted.dk
Kildeskolens bestyrelse
formand Peter Flensted
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

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

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 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

Februar
Bøgebladet udkommer

01. Madbix, Landsbyhuset, arr. Lokalrådet, kl. 18.00
03. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
05. Tirs.klub.: kortspil, 14-17

Tirs.klub.: Foredrag m/Peter Riis, tidl. kommandant Christiansø, i Stenlille
Bogbussen, Den Nye Købmand, kl. 15.30-16.00, hver tirsdag

06. Fastelavnsfest, den kommunale dagpleje
10. Familiegudstjeneste, Gyrstinge kirke, kl. 13.30

Tøndeslagning i præstegården
11.-15. Vinterferie, Kildeskolen
12. Tirs.klub.:
19. Tirs.klub.:
26. Tirs.klub.:

Marts
01. Madbix, Landsbyhuset, arr. Lokalrådet, kl. 18.00
02. Arbejdsdag, Landsbyhuset, kl. 9.00
03. Fitness event, arr. Kilden til fitness, Landsbyhuset, kl. 12.00-13.00
05. Tirs.klub.:
12. Tirs.klub.:
15. Opstart babysalmesang, Gyrstinge kirke, kl. 9.30-10.15
19. Tirs.klub.: sæsonafslutning
21. Beboermøde, Lokalrådets årsmøde, Præstegården, kl. 19.30
25.-01.04. Påskeferie, Kildeskolen, SFO og børnehave

April
Bøgebladet udkommer

05. Madbix, Landsbyhuset, arr. Lokalrådet, kl. 18.00
06. Gymnastikopvisning, arr. GIF, Landsbyhuset, kl. 14.00

Maj
12. Konfirmationer, Gyrstinge kirke, kl. 9.00 og kl. 11.00
14. Ældreudflugt, arr. Menighedsrådet


