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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
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 oktober 2013 - deadline 22. sept.
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Lokalrådet skriver
Når årets Sankt Hans-fest er løbet af stabelen, glæder vi os i Lokalrådet til en
god lang sommerpause, men ikke alt ligger stille hen over sommeren. Vi har
mange bolde i luften og der er stadig ting, der skal tages stilling til, selv om man
holder ferie. Desuden har vi længe været i gang med at planlægge efterårets
arrangementer.

Vi lægger ud allerede søndag den 25. august, hvor det er Søens dag. Dette
arrangement kan man læse mere om længere inde i bladet.
Fredag den 30. august deltager vi i Ringstednatten, hvor vi vil komme til at stå
med Lokalrådets velkendte rød- og hvidstribede telt et eller andet sted i Ringsted
og reklamere for vores aktive lokalsamfund.

Lørdag den 28. september er der håndarbejdsdag i Landsbyhuset. En gruppe
frivillige vil hjælpe interesserede med at komme i gang med hyggelige
håndarbejder. Lokalrådet har bevilget et tilskud til materialer og nogle af os
deltager i arrangementet, som der også kan læses mere om andetsteds i bladet.

Så kommer oktober og vi skal have gang i vores hyggelige fællesspisninger
igen. Første gang bliver fredag den 4. oktober kl. 18 i Landsbyhuset. Menuen
ligger endnu ikke helt fast, men hold øje med opslag hos Købmanden, på skolen
og i børnehaven. Prisen vil som sædvanlig være 50 kr. for voksne og 25 kr. for
børn. Drikkevarer kan købes. Tilmelding skal ske til Vera på tlf. 2364 3113
eller på Lokalraadet@gyrstinge.dk senest søndag den 29. september. Vi kan
som sædvanlig bruge flere hænder til opstilling af borde, madlavning og
oprydning, så kom frisk og giv en hånd med.
Onsdag den 9. oktober kl. 19.30 kommer tidligere formand for Etisk Råd, Ole
Hartling, og holder foredrag i Landsbyhuset. Foredraget handler bl.a. om
organdonation og de dilemmaer, der kan opstå i forbindelse hermed. Spørgsmålet
er, om man altid skal gennemføre den slags omfattende operationer, bare fordi
man kan? Det koster 40 kr. at deltage, der bliver serveret kaffe og kage og der
er ingen tilmelding.
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Lokalrådet skriver - fortsat
Jeg vil også lige benytte lejligheden til at nævne, at Landsbyhuset torsdag den
14. november kl. 19- 21 får besøg af familievejleder Lola Jensen, som vil holde
et foredrag om de udfordringer der opstår i forbindelse med at få en familie til at
fungere. Foredraget arrangeres i samarbejde med AOF-Slagelse, som også
står for tilmeldingerne. Se hvordan, når AOF’s katalog kommer på gaden, gå
ind på hjemmesiden www.aof-sydvest-sj.dk eller ring til AOF på tlf. 5856 0304.
Tilmelding kan ligeledes ske til Vera på tlf. 2364 3113 og på
lokalraadet@gyrstinge.dk. Det koster 100 kr. pr. deltager og der er bevilget
tilskud fra Ringsted kommunes pulje til kultur i landområderne.

Lokalrådet har fået et lokale stillet til rådighed i Præstegården, hvor det er
meningen, at der skal være et lille, meget lokalt arkiv med billeder, udklip og
ting fra Gyrstinge og Ørslevvester. Foreløbig har vi fået nogle reoler og et par
stole, så vi kan bruge nogle aftener i løbet af vinteren til at få lidt orden på
billederne og meget gerne sat navn på de personer, der er på dem, inden de går
helt i glemmebogen. Hvis du er interesseret i dette arbejde, kan du henvende
dig til Steen Mortensen på arkiv@gyrstinge.dk eller på tlf. 3195 0693.
Som det fremgår, får vi travlt i Gyrstinge-Ørslevvester i det kommende efterår,
og vi håber selvfølgelig på at se rigtig mange til vores arrangementer, så vi får
blod på tanden til at lave endnu flere ting.

Vera Mortensen
Lokalrådet
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Årsmøde og brugergruppemøde

torsdag d. 29. august kl. 19.30
i Landsbyhuset.

*****

Lørdag d. 7. september:
Fra kl. 13.30:

Tour de Gyrstinge
Start ved Den Nye Købmand.

Hele programmet og sponsorkontrakter:
Se „Cykelløb“ på www.landsbyhuset-gyrstinge.dk

eller hos Den Nye Købmand

Kl. 18.00:
Fest i Landsbyhuset.

Entré og buffet:
Voksne 150 kr., børn 4-10 år 50 kr., børn 0-3 år gratis.

Entré og medbring-selv-mad: Voksne 50 kr., børn gratis.
Egne drikkevarer må ikke nedbringes.

Musik ved diskotek „Magic Star“.
Billetter købes hos Den Nye Købmand

senest fredag d. 30. august.

Landsbyhuset
Bestyrelsen
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 Landsbyhuset skriver
Efter en fantastisk sommer starter en ny sæson nu i Landsbyhuset. Ingen
aktiviteter kommer af sig selv, så har du tid og lyst, så sæt gerne aktiviteter i
gang. Huset skal jo bruges. Har du ideer til idrætsaktiviteter, så snak med
Gyrstinge Idrætsforening. Ellers henvend dig til Landsbyhusets bestyrelse.

Næsten alt går i stå i sommerperioden, så listen over nyheder er ret kort:
- Vandskade: Kjær & Lassen er i gang med at udbedre denne og andre mangler.
Det gælder nogle facadeglas, der er revnet pga. spændinger, samt rustne skruer
i loftspladerne inde i hallen.
- Vej til Landsbyhuset fra Bondebjergvej / ny boldbane: Vi forventer nyt
midt i september måned.
- Beachvolley-banen: Arbejdet er i gang.
- Endelig afregning vedr. kloakken: Sagen forventes afsluttet i løbet af en
måned.
- Sponsorskilte: 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). Skilt + første år: 1.500 kr., derefter 1.500 kr. om
året i to år, i alt 4.500 kr.

HUSK:
- Årsmøde og brugergruppemøde: Torsdag den 29. august kl. 19.30 i
Landsbyhuset.
- Tour de Gyrstinge og fødselsdagsfest afholdes

lørdag den 7. september
Du er velkommen til at henvende dig til bestyrelsen, hvis der er mere, du vil
vide.

Venlig hilsen Jens Andersen.



7Bøgebladet august 2013

Søens dag ved Gyrstinge Sø

Søndag den 25. august 2013 kl. 13.30.
Mødested: Øvej ved søens nord-østlige hjørne.

Søens dag afvikles som en række indlæg ved mødestedet samt undervejs
på den efterfølgende gåtur rundt om søen. Man kan gå hele vejen rundt

(ca. 10 km) eller gå halvdelen af rundturen (til Kilden, hvorfra der vil være
biltransport tilbage til Øvej)

Program:

1. Søens betydning for lokalområdet, ved Vera Mortensen.

2. Ønskerne til den fremtidige benyttelse af søen, ved Steen
Kisselhegn.

3. Søområdets betydning for naturen og naturoplevelser ved søen,
ved Jon Feilberg

4. Sådan så søen ud før opdæmningen, ved Ole Hylleborg

Turen rundt om søen foregår i retning  mod uret.

Umiddelbart efter vi har begyndt rundturen forsøger vi at præsentere søuhyret,
der bor i søen.

Indlæggene vil være af 5-10 minutters længde og holdes dels ved Øvej inden
afgang (pkt. 1 og 2) og dels undervejs (pkt. 3 og 4).

Lokalrådet
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Den kommunale dagpleje skriver
Sommeren godt i gang med dejlige lange dage og varmt vejr. På trods af det vil
I kunne se os i gadebilledet hver dag, hvor vi er ude og gå eller besøger hinandens
haver, eller er på vej i skoven med madpakker. Vi har lige haft sommerferie i
uge 28-29-30. Birgitte har haft nødpasningen, til de børn der holder sommerferie
på et andet tidspunkt.
Ved den årlige sommerfest  inviterede dagplejerne forældre og bedsteforældre og
børn til fest i præstegårdshaven den 31. maj. Det blev til 80 mennesker, der
kom med dejligt sommervejr. Vi takker mange gange for de dejlige kager I
havde medbragt. Festen blev en god afslutning på vores tema sprog.
Den 1.september starter vi igen op med heldagslegestue om onsdagen i den
gamle præstegård. Vores nye tema vi skal arbejde med er barnets alsidige
personlige udvikling. Målet for læring er at styrke barnets selvværd, at give
barnet lyst til og mod på at udforske og afprøve egne grænser, at give barnet
styrke til at tro på egne evner og færdigheder, og at give barnet mulighed for at
føle sig som et værdifuldt medlem af fællesskabet. Det kan man gøre ved hjælp
af sanselege, smage, mærke forskellige ting f.eks. bolledej, modelervoks, og
kartoffelmel. Musik-sanglege hvor børnene på skift vælger en sang, fællesskabet
omkring måltiderne. Man er altid velkommen til at komme og besøge os i
legestuen, og se hvad vi laver og hilse på. Vi har i øjeblikket ledige pladser til
jeres  guldklumper.

mvh dagplejerne i Gyrstinge
skrevet af Sanne Jensen
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- Forståelse mellem kunder og købmand er godt for begge parter.
Endnu engang er det støttegruppen for Den Nye Købmand, der skriver her i
Bøgebladet.
Sommeren er ved at være slut, men hvilken dejlig sommer! Til gengæld er
sommeren en af de sværeste tider for en lille købmand, for al det med, hvor
meget der plejer at blive solgt af det ene og den andet, er sat ud af kraft, når
kunderne holder ferie. Dermed er det endnu sværere end normalt at finde ud af,
hvor meget der skal bestilles hjem af brød, mælk og andre varer med kort
holdbarhed. Det kan betyde, at kunderne går forgæves. Men det kan også
betyde, at købmanden taber penge ved at smide en masse varer i containeren,
når de er blevet for gamle.
Problemet kan sagtens løses, men det kræver lidt af kunderne. De skal bestille
forud, hvis de fx vil være sikre på at få friske rundstykker. Brødet skal bare
bestilles dagen før, så bestiller Malene lidt ekstra hos bageren. Hun bestiller i
det hele taget gerne varer hjem, hvis der er noget du savner på butikkens hylder.
Hun giver det en chance, og mange gange betyder det faktisk, at sortimentet
bliver udvidet. Så: Spørg efter det, du ikke ser på hylderne.
Du kan også bestille varer og få dem bragt ud. Og det uanset om du har brug
for en hånd, fordi du er ældre, eller fordi hverdagen er presset.
I det hele taget er Malene til at snakke med. Også hvis du fx skal holde fest.
Hun kan give dig et tilbud, bringe varerne ud, og hun tager gerne uskadte
drikkevarer retur. Du risikerer altså ikke at brænde inde med en masse.
Butikken er vigtig for lokalsamfundet. Du kan være med til at gøre den endnu
bedre for dig selv og andre kunder ved at komme med konstruktiv kritik og nye
ideer.

Venlig hilsen
Koordinationsgruppen:

Inge Krag Andersen: Tlf. 26 25 34 10, mail: ika@seeland.com. Jens
Andersen: Tlf. 57 84 55 26, mail: jahu1@privat.dk. Lise Ross: Tlf. 22 67
09 99, mail: famross1921@gmail.com. Malene Lindstorff: Tlf. 57 67 51 61,
mail: Lindstorff@privat.dk. Peter Flensted: Tlf. 29 48 12 76, mail:
peter@flensted.nu.

Den Nye Købmand skriver
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 Tirsdagsklubben skriver
Sommertid er pausetid for Tirsdagsklubbens mødedage, kl. 14-17, i Gyrstinge
præstegård. Siden sæsonafslutningen i marts har 47 medlemmer været på udflugt
til Holbæk museum, smukt beliggende i centrum og med et spændende, meget
variet udbud af „ting“ at kigge på eller gå i dybden med. Kaffe og ostemad blev
nydt undet det kæmpe lindetræ på gårdspladsen.
Middagsmaden var bestilt på Bromølle Kro, som for mange var et glædeligt
gensyn med et rigtig godt spisested. God og rigelig mad.
Keramiker, Mogens Kræmer, Hedeboryde, fik en lille visit. Vi havde lagt en
frugt- og drikkepause ind i programmet og den holdt vi dér. Igen noget for
ganen og noget at kigge på.
 
Den nye sæson står for døren. Gyrstinge skovkro er bestilt til den 17. september
kl. 14- ca. 19. Der er underholdning ved Haslevmusikanterne og kaffe, mad
m.m. Tilmelding senest den 11. sept. til Else, 5784 5212, Jonna, 5786 6075
eller Inga O., 5761 6086.
Program for kommende sæson er klar og bli’r delt ud på kroen eller ved at
møde op i præstegården til vores arrangementer.
Ligeledes er vores aktiviteter i Bøgebladets kalender og vil blive annonceret i
Lokalbladet Ringsted.
 
Alle er velkomne hver gang eller en gang imellem. Pris pr. gang er 10 kr., men
så er kaffen også “gratis“. Kop og kage medbringes.
 

De bedste hilsener og på gensyn, Hilde Andersen
 
PS: Pris pr. deltager den 17.9. er 200,- kr. for medlemmer eller 300,- kr. for
ikke medlemmer. Medlemskort koster 100,- kr. og kan bestilles ved tilmelding.
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Tirsdag den 27. august kl. 19.00 holdes årets traditionelle og velbesøgte
introgudstjeneste for konfirmander og andre interesserede, som ønsker et
grundlæggende kendskab til vore smukke og traditionsrige gudstjenester. Denne
gang afholdes den i Sigersted og vi vil bl.a. tage udgangspunkt i Torslundetavlen
fra 1561 for på denne måde at få en forståelse for den lutherske gudstjeneste.

Sigersted kirke har meget gammelt fint kirkeinventar, bl.a. er de ældste af gavlene
på stolestaderne fra 1546, altså fra tiden lige omkring reformationen. Hvorfor
var det nu lige, at der kom bænke ind i kirkerne?

Lisbeth Lundbech

Introgudstjeneste i Sigersted kirke
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Kirkeårets farver

Som vi taler om et kalenderår, taler vi også om et kirkeår. Det kirkelige nytår
begynder 1. s. i advent, altså ca. en måned før det verslige nytår.
Kirkeåret er kendetegnet ved en lang række helligdage med hver deres præg:
adventstid, Jul, Helligtrekongerstid, fastetid, Påske, Pinse og trinitatistiden.
Til kirkeåret og dets hoveddele er knyttet bestemte liturgiske farver, dvs. farver
med en bestemt betydning i gudstjenesten.

· Guld betegner hellighed – kan evt. erstattes med rent gult
· Hvidt har flere betydninger. Det kan betegne det højeste lys, fornuften

og intellekt, Gud. Hvidt kan også betegne renhed og uskyld
· Grønt er den positive „jordiske“ farve med association til vækst, græs

og forår og derfor til indvielse, håb og forjættelse.
· Violet (rødt og blåt med overvægt af blåt) er en udpræget åndelig og

alvorlig farve, som markerer askese, lidelse og sorg.
· Rødt virker ophidsende og er forbundet med lidenskaberne, både de

positive og negative, både kærlighed, passion og aggressivitet.
· Sort udtrykker absolut lysmangel og dermed død og synd. Men sort kan

også i visse sammenhænge udtrykke fornemhed og adel.
Farverne møder man på præstens messehagel, hvor den markerer helligdagens
karakter.
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Høstgudstjenester

Søndag d. 15. september kl. 10.30 i Gyrstinge
Søndag d. 22. september kl. 10.30 i Bringstrup (m. efterfølgende
menighedsmøde)
Søndag d. 29. september kl. 10.30 i Sigersted (familiegudstjeneste.
Minikonfirmander medvirker)
Kirkerne vil være festpyntede til disse takkegudstjenester,hvis mening
sammenfattes så godt i dette vers( DDS v.5 ):
„Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet“

Lisbeth Lundbech

Efterårets minikonfirmandundervisning

Kære forældre.
Bringstrup-Sigersted kirker indbyder alle børn i alderen 9-11 år til at deltage i
minikonfirmandundervisningen. Børn fra Gyrstinge sogn er også velkomne. Der
udbydes dog minikonfirmandundervisning i Gyrstinge foråret 2014.
Tid og sted
Undervisningen finder sted hver tirsdag efter skoletid, første gang den 3.
september. Gitte Stolberg henter børnene kl. 13.25 på Ringsted ny Friskole
og der sluttes kl. 15.00. De går selv tilbage eller bliver sendt hen til bussen.
Undervisningen foregår i „Huset“, Bringstrupvej 45.
Gitte Stolberg vil i det daglige stå for undervisningen i et samarbejde med
sognepræst Lisbeth Lundbech.
Hvorfor?
Ideen bag minikonfirmandundervisningen er at gøre børnene fortrolige med kir-
ken og det, der sker i kirken og vi håber, at de herigennem vil opleve kirken
som et spændende sted at være.
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Minikonfirmander...

Minikonfirmanderne vil deltage i høstgudstjenesten i Sigersted søndag den 29.
september kl. 10.30 og ved gudstjenesten i Bringstrup 1. søndag i advent kl.
14.00.
Oplevelse frem for undervisning
Der lægges vægt på oplevelse fremfor undervisning, så der er på ingen måde
tale om tavleundervisning.

Frivilligt og gratis
Det er frivilligt og gratis „at gå til minikonfirmand“. Det skal ikke konkurrere
med skolens undervisning i religion, men derimod give en god baggrund for
konfirmandundervisningen i 7. klasse. Det er dog ikke noget krav, at man skal
have gået til minikonfirmandforberedelse, for at blive konfirmeret.
Der vil hver gang blive serveret noget spiseligt og drikkeligt.
Du kan høre nærmere hos:
Konfirmandlærer Gitte Stolberg, Tlf. 57 64 96 30 – gitte.stolberg@gmail.com
og
Sognepræst Lisbeth Lundbech, Tlf. 57 61 30 10 – llu@km.dk

Lisbeth Lundbech
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 Indsamling til aidsramte familier i Karagwe (Tanzania)

Ved indsamlingen til Aidsramte familier i Karagwe stift, Tanzania, indkom der
ved indsamlingen 2. pinsedag 5.561 kr. Et flot resultat, som vi takker for.

Kirkerne i Ringsted-Sorø vil i et samarbejde med
den lutherske kirke i Karagwe de næste 2 år sørge
for mad, tøj og skolegang for omkring 2000
forældreløse børn eller børn af syge forældre.
Mere end 150.000 børn fra 0-15 år er smittede
med hiv fra fødslen i det nordvestlige Tanzania.
Op mod 20 % af befolkningen i området er
smittet med hiv eller har aids i udbrud.
Man kan desuden hjælpe disse børn ved at
booke mig til et foredrag om Tanzania. Mit
honorar går ubeskåret til Aids Kontrol Projektet
og den lutherske kirke i Karagwe.

Lisbeth Lundbech
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www.personregistrering.dk

www.personregistrering.dk er en meget nyttig internetadresse. Her kan du hente
nyttige oplysninger om navne, fødsler, faderskab, dødsfald, ægteskab osv. Du
kan også fra denne side udskrive  blanketter til udfyldelse og aflevering hos den
kirkebogsførende sognepræst / kirkekontoret, hvilket er meget tidsbesparende.
Desuden kan du udfylde og sende blanketter med Digital Signatur eller Nem Id
direkte fra www.personregistrering.dk, så du helt undgår at ulejlige dig hen på
kirkekontoret. Desuden kan du også på denne internetadresse betale for
navneændringer med dit Dankort.

Glemte sager

Er der mon en, der savner en sort Helly Hansen (XXL) vindjakke? Den blev
glemt i bussen på ældreudflugten. Henvendelse til sognepræst Lisbeth Lundbech,
Bringstrup Præstegård, Tlf. 57 61 3010.

Telefonkæde

Menighedsrådet  har talt om at oprette en telefonkæde for enlige, hvis der er
interesse.  Det skal blot være et hurtigt „Godmorgen har du det godt“, for at
man kan føle sig tryg.
Er du interesseret så ring til Else på 5784 5212/2588 9818.
Eller send mail.  Eh.hobby@vip.cybercity.dk

                                      Else Hansen
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Gudstjenesteliste Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge

August
04. august – 10.s.e.trin.: Gyrstinge 9 (Ulla Toft)
11. august – 11.s.e.trin.: Bringstrup 9 (Ulla Toft)
18. august – 12.s.e.trin.: Sigersted 9 (Jørgen Anker Jørgensen)
25. august – 13.s.e.trin.: Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30

September
01. september – 14.s.e.trin.: Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
08. september – 15.s.e.trin.: Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30
15. september – 16.s.e.trin.: Gyrstinge 10.30 (høst)
22. september – 17.s.e.trin.: Vetterslev 9 – Bringstrup 10.30 (høst)
29. september – 18.s.e.trin.: Sigersted 10.30 (høst)(familiegudstj.)

Oktober
06. oktober – 19.s.e.trin.: Gyrstinge 9 (Søren Legarth)

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. 17.00-18.00
onsdag og fredag kl. 8.00-9.00
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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 Kilden til fitness skriver
DET ER SOMMER!
Her i fitnesscentret kan vi godt mærke at sommeren er over os!
Det er naturligt at træningen, hos mange af os, bliver sat på standby eller rykket
ud i naturen. Vi er dog ikke i tvivl om, at I snart finder motivationen frem igen og
vi glæder os til at se Jer!
Uanset om du er medlem hos os i forvejen, eller ønsker at blive det, så kan du
altid finde os på vores hjemmeside www.tilfitness.dk, hvor du kan se vores
holdplan, information om fitnessinstruktion, tilmelding samt kontaktoplysninger.

ÆNDRINGER I BESTYRELSEN
På vores sidste bestyrelsesmøde, som blev afholdt i maj i år, blev det besluttet at
konstituere bestyrelsen, således at vi har fået en ny formand Lone Sanggaard.
Bestyrelsen består endvidere af Linda Axelgaard, Karin Kjærgaard Christensen,
Kim Lynghøjen, Kenneth Mau Larsen, Christine Mau Larsen samt Suppleanter:
Søren Langkjær Larsen og Mette Andersen.

CIRKELTRÆNING
Kom og oplev en sjov, inspirerende og effektiv træning!
Med en frisk og velforberedt instruktør, udfordrer vi både kvinder og mænd med
styrke og kondition.
Kom og prøv det! Hver mandag med start d. 26. august kl. 19.00-20.00 i
hallen. Vi ses!

MEDLEMSSKAB
I skal, som medlemmer, fortsat selv oprette Jeres egen profil på nettet, 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 samt ved øvrige
henvendelser, kan du sende en mail til kilden@tilfitness.dk.
Vi beder Jer have forståelse for, at alt arbejde i vores fælles foreningsfitness er
ulønnet og frivilligt. Vi gør det, fordi vi syntes det er sjovt! Derfor kan der også
forekomme længere svartider på Jeres henvendelser.

HOLDBOOKING
Vi arbejder fortsat på at få vores nye hold-booking system til at fungere. Vi
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håber at I bevarer tålmodigheden og optimismen. Det er ikke tilladt at oprette
hold eller slette andre personer på holdene og det er fortsat nødvendigt, at I
kontrollerer, at I er tilmeldt det ønskede hold og melder fra i god tid, så andre har
mulighed for at få pladsen. Du er altid velkommen til at få en gratis prøvetime på
et hold, hvis du ønsker dette.

Vi er utrolig glade for den store tilslutning, der, trods sommerpausen, 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

Kilden til fitness skriver - fortsat

 Peberdalsgaard skriver
På flere opfordringer har vi besluttet at gentage vores arrangement TUR  i
bisonfolden med TRAKTOR og VOGN.
Det bliver afholdt LØRDAG den 31. august og SØNDAG den 1. september.
Vi kører 3 faste ture hver dag, kl. 10, 12, og 14. Turen koster 30 kr. for voksne
og 15 kr. for børn.
Der vil være mulighed for at købe ristede grillpølser m brød og drikkelse til, og
der vil også være salg af kød, vacumpakket og frostvarer.
 

Hilsen Gert og Inge-lise
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GIF skriver
I Gyrstinge IF er vi altid interesseret i, at du og dit barn får den bedste oplevelse.
Vi er meget lydhør overfor feedback og eventuelle bekymringer. Så kom til os
i bestyrelsen eller til holdets instruktør, så vi kan hjælpe hinanden med at gøre
foreningen til den bedste af sin slags.
Ifølge vores handelsbetingelser, som kan læses på www.gyrstingeif.dk er der
en fortrydelsesret på 14 dage fra holdstart/tilmelding. Det betyder reelt, at de
første 2 træningstimer er gratis, så alle har en chance for at se tingene an og ikke
binde sig blindt til en hel sæson. Vi gør dette for at få glade og dedikerede
udøvere, men vi håber samtidig på jeres forståelse for vores lille forening, der
først og fremmest kun består på grund af jeres bidrag og støtte ved deltagelse
på vores hold.
Ved tilmelding af samme person til flere af vores hold, gives der en rabat på 150
kr. for de efterfølgende holdtilmeldinger. Desværre ikke mulighed for
familierabatter. Ligeledes gives der 150 kr. rabat for fitnessmedlemmer hos
Kilden til Fitness, som også deltager på et af Gyrstinge IF´s voksenhold.

Fodbold, sommersæson
Sommerferien er snart ovre, og udendørsfodbolden starter op igen fra mandag
den 12. august 2013 med de samme tider som før sommerferien.

Sommersjov 2013
I uge 28 holdte Gyrstinge IF igen Sommersjov for børn og unge i Ringsted
Kommune.
32 børn var tilmeldt og havde nogle dejlige og solrige dage. Vi havde aktiviteter
som boldlege, karateundervisning, skovtur med naturvejleder, Gyrstinge
Olympiade, tryllekunster på besøg og meget mere.
 I år lavede børnene deres egen filmoptagelse over ugen. Har du ikke set den så
find den på www.gyrstingeif.dk. Den er VÆRD AT SE.

På vegne af Gyrstinge IF
Jeanette Baag
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GIF skriver - fortsat
Gyrstinge IF´s Indendørssæson i Landsbyhuset starter i uge 36
Mandag:
De seje springere kl. 16.30-18.00 (fra 7-12 år)
Fodbold Fitness for mænd/Senior fodbold kl. 20-21.00
Tirsdag:
U8/9 Fodbold kl. 16-17.30 (piger/drenge)
Power Women kl. 19-20.00
Volleyball kl. 20-22.00
Onsdag:
Seniormotion kl. 10-11.00
Krudtuglerne kl. 16-17.00 (5-6 år)
U13 fodbold (drenge) kl. 17-18.30
Badminton, voksenhold kl. 19-21.00
Torsdag:
Spillopperne kl. 16-17.00 (3-4 år)
Badminton, ungdom kl. 17-18.00
Zumba kl. 19-20.00
Fredag:
Mulighed for badminton, udlejning, kontakt gif@gyrstingeif.dk eller
lise@gyrstingeif.dk
Lørdag:
Far-mor-barn hold kl. 10-11.00 (1-3 år)
Badminton, udlejning kl. 11-12.00
Søndag:
U5 Fodbold kl. 10-11.00 (piger/drenge)

Tilmelding skal ske på www.gyrstingeif.dk. Her finder du ligeledes mere
information om alle holdene.
Vi glæder os til at se dig/jer til en god sæson i Gyrstinge Idrætsforening.



22

  Ringsted private skovbørnehave skriver
I Skovbørnehaven nyder vi den fantastiske sommer i fulde drag! Vi har jo ikke
sommerferielukket, så der har været børn i skoven igennem hele sommeren, og
faktisk er der dejlig køligt inde i skoven når solen bager ned.
Vi er ved at have sagt farvel til alle skolebørnene, som starter i skole og SFO
her i august, vi ønsker dem alle en god start på skolelivet.
Hen over sommeren har vi budt en del nye børn velkommen, og de er ved at
falde til hos os og vænne sig til at gå i skovbørnehave.
Skoven vrimler jo med dyr og planter, og især er der mange insekter at studere
her i varmen. Vi kigger på skarnbasser, sommerfugle, forskellige bier og fluer
osv. Ellers hygger vi os med at lave bål, fiske efter vanddyr i søen, snitte, save,
udforske skovbunden og bestige stejle skrænter osv.

Søndag den 25. august holder skovbørnehaven åbent hus fra kl. 10-13, hvor
interesserede børn og forældre kan komme og se skovbørnehaven og høre
mere om vores hverdag og komme med en tur i skoven. Så hvis man går og
overvejer, om skovbørnehave kunne være noget for ens barn/børn, så er her
muligheden for at få en lille smagsprøve på livet og aktiviteterne i skovbørnehaven.
Vi ønsker alle en fortsat god sommer!

Kærlig hilsen
Ringsted Private Skovbørnehave
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 Håndarbejdsgruppen skriver
Nu kommer den - Håndarbejdsdagen !

Lørdag den 28. september kl. 10 - 16 i Festsalen, Landsbyhuset.

Her kan du prøve at strikke - hækle - brodere - kniple - væve - sy på maskine.
Vi har materialer til at du kan prøve de forskellige håndarbejdsformer. Har du
noget liggende, du er gået i stå med, så tag det med - måske kan vi hjælpe.

Kaffe/ te/ sodavand kan købes.

Deltagelse er gratis, bare kom. Vi glæder os til at se dig.

På håndarbejdsgruppens vegne

Lisbeth Huusom.

Landsbyhuset
www.landsbyhuset-gyrstinge.dk

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

Vandrerhjem
4244 5523
jec@lite.dk

Festsal og mødelokale
fest@gyrstinge.dk

Sportshal
4344 1350

jeanette@gyrstingeif.dk

Fitness-center
kilden@tilfitness.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

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



26

☺ Bestil dine varer  
- og få dem bragt til døren 

☺ Få et godt tilbud på drikkevarer til festen  
- og send uskadte varer retur 

☺ Altid nybagt morgenbrød til de morgenfriske  
- og alle der har bestilt 

☺ Dine varer fra fragtmanden kan leveres til butikken. 
- så er du altid "hjemme" 
☺ Spar turen til Ringsted  

- og mød din nabo 
☺ Afhent din medicin fra Ringsted Apotek i butikken  

- efter aftale 
 

Den Nye Købmand ved Malene Lindstorff 

Gyrstinge Bygade 26, 4100 Ringsted 

Tlf.: 57 67 51 61 

e-mail: koebmanden@gyrstinge.dk 

www.dennyekøbmand.dk 

 
Åbningstider 

Mandag - fredag  8.00 - 18.00 
Lørdag   8.00 - 14.00 
Søndag   8.00 - 12.00 

 
 

Den Nye Købmand 

- et aktiv for lokalsamfundet 
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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 Hanne Aagesen
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 Lone Sanggaard,
Gyrstinge Bygade 44, Ringsted
5784 5453,

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

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
August

Bøgebladet udkommer
04. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
06. Bogbussen, Den Nye Købmand, kl. 15.30-16.00, hver tirsdag

Sommer-volley, GIF, Landsbyhuset, kl. 20-22, hver tirsdag
12. Skolestart efter ferien, Kildeskolen

Sæsonstart udendørsfodbold, Gyrstinge
25. Søens dag, Gyrstinge sø, kl. 13.30

Åbent hus, Ringsted private skovbørnehave, kl. 10.00-13.00
26. Sæsonopstart cirkeltræning, Kilden til fitness, Landsbyhuset, kl. 19.00
27. Introgudstjeneste, Sigersted kirke, kl. 19
29. Årsmøde og brugergruppemøde, Landsbyhuset, kl. 19.30
30. Ringstednatten, med deltagelse af Gyrstinge
31. Åbent hus, Peberdalsgaard Bison, kl. 10.00

September
01. Åbent hus, Peberdalsgaard Bison, kl. 10.00
02. GIFs indendørssæson starter, Landsbyhuset
07. Tour de Gyrstinge og fest, arr. Landsbyhuset, kl. 13.30
15. Høstgudstjeneste Gyrstinge kirke, kl. 10.30
17. Tirs.klub.: Sensommerfest på Gyrstinge Skovkro, kl. 14.00
28. Håndarbejdsdag, Landsbyhuset, kl. 10.00-16.00

Oktober
Bøgebladet udkommer

04. Madbix, Landsbyhuset, arr. Lokalrådet, kl. 18.00
08. Tirs.klub.: Karen Bertelsen foredrag „At være grønlænder“
09. Ole Hartling foredrag, Landsbyhuset, arr. Lokalrådet, kl. 19.30
14.-18. Efterårsferie, Kildeskolen
15. Tirs.klub.: Kortspil
22. Tirs.klub.: Gunnar Christiansen foredrag „Fultons historie og egne

oplevelser med unge på Fulton“
29. Tirs.klub.: Kortspil

November
05. Tirs.klub.: Steff Ejlertsen foredrag „Børnehjemsdreng 1951-1961“
12. Tirs.klub.: Kortspil
14. Lola Jensen foredrag, Landsbyhuset, arr. Lokalrådet og AOF, kl. 19.00

Husk at kigge i fælleskalenderen, inden du planlægger dit næste møde eller
arrangement. Se også kalender på Gyrstinge.dk og landsbyhuset-gyrstinge.dk.


