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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 december 2013 - deadline 24. nov.
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Lokalrådet skriver
Et af de mange projekter, Lokalrådet har taget initiativ til, er et lokalarkiv, hvor
vi forsøger at arkivere og registrere billeder, kort og dokumenter, som har relation
til lokalområdet Gyrstinge og Ørslevvester. At starte den slags op er ganske
omfattende, og det var derfor glædeligt, at modtage en invitation fra Gørlev
Lokalhistoriske Arkiv til at komme på besøg, så vi kunne få en ide om, hvordan
det kan gøres. Hele Lokalrådet drog derfor for nylig på udflugt til Gørlev, hvor
vi lærte mange ting, som man her har gjort erfaringer med igennem de 37 år
deres arkiv har eksisteret. Som det blev sagt, så er i dag historie i morgen, så
det er bare med at komme i gang med at samle materiale. Det vil derfor kun
glæde os, hvis der skulle være nogle, der har ting, som de mener kunne være til
glæde for andre, og som vil donere det til Gyrstinge-Ørslevvester Lokalarkiv.
Man kan blot henvende sig til et af medlemmerne i Lokalrådet, så finder vi ud
af, hvordan vi gør.
I dette efterår bliver der rig mulighed for at være sammen med andre beboere i
vores lille lokalsamfund. Vi har både fællesspisning, foredrag og traditionsrige
arrangementer på plakaten. Vi lægger ud med madbix fredag den 4. oktober,
hvor menuen står på skinke med flødekartofler samt diverse salater efterfulgt af
kaffe og kage. Hvis ikke man er meldt til, kan det måske lige nås endnu. Fristen
er søndag den 29. september.
Onsdag den 9. oktober  kl. 19.30 er der som tidligere annonceret foredrag
med overlæge Ole Hartling i Landsbyhuset. Foredraget har titlen ‘Liv eller død
i menneskets hænder’ og handler om de muligheder, men også de dilemmaer,
ny teknologi på det medicinske område giver os som mennesker. Entre 40 kr.
Ingen tilmelding.
Fredag den 1. november skulle vi gerne være på plads med næste fællesspisning,
men vi har endnu ikke besluttet, hvad vi skal spise. Det ligger heller ikke klart,
om der bliver mulighed for at lave et halloween-optog gennem Gyrstinge i lighed
med de sidste to år, da det kræver en del forberedelse, og vi mangler folk til at
tage sig af den del. Det ville ellers være hyggeligt at kunne føre traditionen
videre, men vi må nogle gange se i øjnene, at lysten til at gøre noget er større
end tiden rækker til. Vi er jo alle frivillige, som har gang i masser af andre ting.
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Lokalrådet skriver - fortsat
En af efterårets store begivenheder er kommunalvalget den 19. november. I
den forbindelse har Landsbyforum sørget for at koordinere en række valgmøder,
således at samtlige 10 landområder i Ringsted kommune får besøg af en række
kandidater til valget. I Gyrstinge bliver mødet afholdt onsdag den 6. november
kl. 19.30 i Landsbyhuset, hvor Lokalrådet disker op med kaffe og kage. Alle
er velkomne til at komme og stille kritiske spørgsmål til de kommende
byrådspolitikere.

Inden valget skal vi dog lige have besøg af en meget populær kvinde, nemlig
familievejleder Lola Jensen, som kommer og holder foredrag i Landsbyhuset
torsdag den 14. november kl. 19-21. Foredraget handler om familien Danmarks
hverdag sat på humoristisk spids. Arrangementet er tilrettelagt i samarbejde
med AOF, hvor tilmelding kan ske på aof-sydvest-sj.dk eller på
tlf. 5856 0304. Prisen er 100 kr. og der er plads til 149 personer.
Lørdag den 30. november holder Kildeskolen Åben-skole-dag og i den
forbindelse er det blevet besluttet, at vi slutter dagen af med en lille gudstjeneste
i kirken kl. ca. 13.15 og derefter juletræstænding foran skolen. Bagefter serveres
der æbleskiver med gløgg eller kakao i Præstegården. Prisen er 20 kr. pr.
person.
Så er det efterår vist også brugt op og vi kan tage hul på julemåneden og
vinteren.

Vera Mortensen
Lokalrådet
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Skotsk whisky aften
Så gør vi det igen, for 10. gang.

  
 Lokalrådet i Gyrstinge/Ørslevvester indbyder til en whiskysmagning,
fredag den 31. januar 2014 kl. 19.30 i Gyrstinge Landsbyhus.

Det er måske i god tid, men da jeg ved, at der er flere der har meldt afbud til
de tidligere aftener p.g.a. mange ting, så er jeg nu så tidligt ude, at alle har en

chance for at planlægge datoen. 
Samtidig er det begrænset, hvor mange der kan deltage, så tilmeldingerne

bliver behandlet efter „først til mølle“ princippet. Men da arrangementet er i
Landsbyhuset, er der plads til 80 personer.

Jeg er næsten færdig med at indkøbe whiskys, der er kommet en del nye på
markedet, men ting er ikke blevet billigere med tiden, så nu koster det 250

kr. for deltagelsen i arrangementet, 9 whiskys, 3 håndmadder og en øl/vand..

Der vil blive præsenteret et udvalg af de forskellige whiskys, som Skotland er
så kendt for, lige fra Whisky lavet på det blideste kildevand og lette bygmalt
til de tunge Whiskys lavet på „mosevand“ og bygmalt røget over mosetørv.

Som traditionen byder, så er der også en „udenlandsk“ single malt.
 

Kort sagt er der mulighed for at prøve et udsnit af de mange forskellige
skotske varianter og samtidig få lidt af vide om whiskyfremstilling.

Kenn står for præsentationen af whiskyen.
 Er du interesseret, så kontakt Kenn på telefon 5784 5639/eller mail
kenn@vium.org, gerne hurtigt, da der er begrænset deltager antal.

  Prisen for arrangementet er 250 kr.
For en god ordens skyld, så er der rygeforbud til dette arrangement, der er

selvfølgelig mulighed for at gå udendørs, når/hvis trangen opstår, når de
røgede whiskys er i glasset.

Vel mødt
på Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvesters vegne, Kenn.
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 Den kommunale dagpleje skriver
- Barnet i centrum, en god start for de små, et særligt miljø, småt og trygt som
derhjemme.
Så er vi kommet godt igang med heldagslegestuen i den gamle præstegård. Vi
er i fuld gang med vores tema, som er barnets alsidige personlige udvikling.
Formålet med legestuen er, at vi styrker vores i forvejen gode gæstedagpleje,
idet børnene oplever en naturlig tryghed omkring alle dagplejere, som de ofte
ser. Desuden kender børnene hinanden og oplever derfor altid flere kendte
ansigter fra legestuen, når de skal i gæstedagpleje. Vi ønsker at fremme børne-
nes sociale udvikling, samt forberede dem på børnehavestart, og oplever at
legestuen er med til at skabe gode rammer for det, idet de lærer at begå sig i
større sammenhæng.
Hvad laver vi i legestuen? Vi synger rim og remser, læser historier, laver for-
skellige kreative aktiviteter og vi besøger børnehaven med de lidt større børn
den første onsdag i måneden. Vi er ofte udenfor i præstehaven om formidda-
gen. Legestuen mødes også i Landsbyhuset hver anden mandag i ulige uger,
hvor børnene får brugt en masse energi i forskellige aktivteter, gerne med god
dansemusik til. Når børnene sover til middag i legestuen går vi så i gang med at
planlægge ferie, hvem der skal på kursus osv. I øjeblikket er vi i gang med at
læse en bog der hedder GODT FOR BØRN - anerkendende relationer i praxis.
Så er der måske nogen der tænker mange børn, syge børn. Alle små børn
bliver syge i ny og næ. Man kan aldrig helt undgå smitte i dagplejen, hvor
mange er samlet. Alligevel kan man gøre sit til, at sygedagene bliver så få som
muligt. Det gøres ved at følge nogle simple gode råd: Sørg for sund kost til
barnet. Sørg for rigelig søvn. Sørg for frisk luft og udendørsleg. Luft ud hver
time. Overhold god hygiejne ved madlavning, spisning og toiletbesøg. Et gam-
melt ordssprog siger - sygdom kommer flyvende men går krybende.

Efterårshilsner fra de kommunale dagplejere i Gyrstinge
Sanne

P.S. Husk at nye forældre altid er velkomne til at komme hen og hilse på i vores
legestue om onsdagen. Vi har ledige pladser.
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Den Nye købmand skriver
Der er gået et stykke tid, siden I sidste gang fik en melding fra
koordinationsgruppen. Det skyldes blandt andet, at vi efter møder med Malene
og Byg & Bo har haft svært ved at finde den rigtige model for økonomisk støtte
til butikken. I den forløbne periode er det gået godt med økonomien. 2. kvartal
2013 viser således stigende omsætning. Der er også flere frivillige, der giver en
hånd med. Men desværre er vi ikke ‘i mål’ endnu. Derfor indkalder vi til

møde for butikkens støtter
tirsdag den 8. okt. kl. 19.30

i Landsbyhuset.

På mødet skal vi snakke om de forskellige modeller for butikkens fremtid. Vi
håber at se alle, der var med på sidste møde - plus de der ikke kunne den aften.
Kort sagt alle, der ser butikken som et vigtigt aktiv for lokalsamfundet.

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.

*****

Husk i øvrigt, at butikken fejrer 4 års fødselsdag,
lørdag den 5. oktober 2013

- med gode tilbud, smagsprøver og konkurrencer
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Tirsdagsklubben skriver
Tirsdagsklubben har netop holdt sin årlige sensommerfest på Gyrstinge skovkro.
Der var godt 40 deltagere, som mellem  kaffe,  lagkage, øl, vin  og lækker
aftensmad, i rigt mål fik rørt „sangermusklen“ under ledelse af Haslev-
musikanterne.
 
Klubbens program for efterår og vinter blev delt ud. Der er lagt op til et varieret
program, som arbejdsgruppen håber vil interessere mange. Klubben er for alle,
som har lyst og man mødes i Gyrstinge præstegård hver tirsdag kl. 14-17
medbringende kop og kage. Elna sørger for kaffebrygning .
Hold øje med arrangementer og datoer i Lokalbladet og Bøgebladets kalender
(ændringer kan forekomme).
 
Hvor der ikke er foredrag eller andet, spilles Whist og der er altid brug for og
plads til flere. Bare mød op!
 
Her nævnes (u.dato) de arrangementer, der indtil nu er fastlagt:
 
Karen Bertelsen, „En skæbne fra  Grønland“, Gunnar Christiansen, „Fultons
historie og egne oplevelser om bord“, Ella Wiese Christensen,“ Foredrag om
min far“, bankospil, Steff Ejlertsen,“ Børnehjemsdreng, 1951-1961“, julefest.  
I januar er der foredrag om Antarktis, „Rejsen til det hvide kontinent“ med Lise
Omann og status og banko.
 
Tirsdagsklubben har den glæde, at der stadig kommer flere nye, unge ældre,
som har lyst at være med. Et medlemskort, 100 kr. årligt, er ingen betingelse,
men en økonomisk fordel i løbet af sæsonen. 
Velkommen i Tirsdagsklubben!

Arbejdsgruppen, Inga O., Inga N., Elna, Else, Karin, Jonna og Hilde.
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Landsbyhuset skriver
Landsbyhuset er vores fælles hus, og det skal bruges, så kom gerne med forslag
til aktiviteter. Men det skal jo også holdes, så vi altid har lyst til at komme der.
Derfor opfordres du til at give en hånd med, når vi holder

arbejdsdag lørdag den 5. oktober
Vi starter med

morgenkaffe kl. 9.00
og spiser frokost sammen. Mad og drikke er lønnen for din indsats. Vi plejer at
have en hyggelig dag indtil energien slipper op, eller man er nødt til at gå til
noget andet.

Vi havde en rigtig god 3 års fødselsdag. Vejret var - som sædvanlig - med os.
Cykelløbet indbragte godt 22.000 kr., og det var flot, fordi feltet ikke var så
stort i år. Pengene kan nemt få ben at gå på. Vi arbejder bl.a. på at forbedre
låsesystemet, så vi undgår nogle af de daglige problemer.

Den nye sæson er godt i gang, og selv om ‘ting tager tid’, sker der da hele tiden
lidt nyt. Men døm selv:
- Vandskade: Kjær & Lassen har udbedret vandskaden. Bestyrelsen har
accepteret, at udskiftning af samtlige rustne skruer i loftspladerne inde i hallen
venter til 5-års gennemgangen, fordi vi så kan være sikre på, at alle dårlige
skruer har ‘afsløret sig’. Vi skifter de mest synlige, vi kan nå op til den 5.10.
- Vej til Landsbyhuset fra Bondebjergvej / ny boldbane: Vi forventede nyt
midt i september måned, men har endnu intet hørt.
- Beachvolley-banen: Når du læser dette, skulle arbejdet gerne være næsten
afsluttet.
- Endelig afregning vedr. kloakken: Landinspektøren skulle bruge længere
tid end ventet, men vi er blevet „opprioriteret“, så nu skulle det være sikkert, at:
Sagen forventes afsluttet i løbet af en måned.
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 Landsbyhuset skriver - fortsat
- 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.
Henvend dig gerne til bestyrelsen, hvis der er mere, du vil vide.

Venlig hilsen Jens Andersen.

Landsbyhuset vil gerne sige tak til alle deltagere og sponsorer ved
årets Tour de Gyrstinge:

Voith Industrial Services A/S
Softpartner A/S

Gravers Helseservice
Gas og Svejsedepotet ApS

Mobildiskotek MAGIC STAR
Elektro Center

Langkjær-Larsen Tømrer Firma
Den Frie Dagpleje
Uno-X Energi A/S

CL Optik
Gårdejer Niels Mogensen

AO Johansen A/S
CL Smed A/S

Altmulig manden Peter Christensen
Krogagergaard

Frede Andersen & Søn
Midtsjællands Byggeservice A/S

Sorø Apotek
Massage og sundhed
Nørgaard Coaching

Højbo Anlægsgartner
Ønskefrøen
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Konfirmandekskursion 2013
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Konfirmandekskursion til København

Tirsdag d. 17. september løb vores traditionsrige konfirmandekskursion til
København af staben. Det er nu 25. gang jeg har arrangeret en sådan og vi har
i tidens løb besøgt mange forskellige institutioner. I år besøgte vi Nationalmuseet,
hvor skoletjenesten viste os rundt i middelalderafdelingen under temaet „troens
billeder“. Vi så fine gamle krucifikser. Her står lidelsen står i centrum. Vi så
døbefonde og altertavler. Vi så selvfølgelig også Torslundetavlen og Gyrstinge
kirkes gamle alterbordsforside fra ca.1525.

Derefter gik turen til Domkirken, hvor vi blev præsenteret for et moderne
Kristusikon, Thorvaldsens kristusfigur. Her er lidelsen ikke længere i centrum,
men derimod lyset og opstandelsen. Det moderne menneske har en
paradislængsel i sig, som var middelaldermennesket fremmed. Desuden
gennemgik jeg også hver enkelt af Thorvaldsens 12 apostle. Vi var desuden så
heldige, at kongelogen var åben den dag, så vi kunne komme ind og se de fine
stole mv.

Som noget helt nyt besøgte vi Dansk-Jødisk Museum, hvor vi fik en rundvisning
under temaet: tradition og tro. Det var meget spændende og lærerigt at stifte
bekendtskab med jødedommen, som også udgør en af vore kulturelle rødder.

Herefter gik turen så til „Strøget“, Restaurant Ankara (tyrkisk restaurant) og en
tur i biografen.

Det blev en fin dag med godt vejr og højt humør. En stor tak skal lyde til de 4
forældre, der tog med som hjælpere. Det er en uvurderlig hjælp at have voksne
med, som kender børnene bedre end jeg. Tusind tak skal I have, men også tak
til jer konfirmander, som troligt fandt jer i et program fra 8 morgen til 22.30
aften. Det var godt gået.

Lisbeth Lundbech
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Alle helgen i Gyrstinge og Sigersted

Mange kirker i Danmark fejrer Alle Helgen den første søndag i november. Det
gør vi også.
Det bliver:

Søndag d. 3. november kl. 9 i Gyrstinge og 10.30 i Sigersted
Her vil navnene på dem, vi har mistet siden Alle Helgen sidste år, blive læst op
under gudstjenesten. Grundlæggende temaer i gudstjenesten vil ikke blot være
sorgen og tabet, men også håbet og livsfylden.
Kirkerne vil være smukt oplyst ved levende lys – også i stolerækkerne. Under
gudstjenesten vil vi tænde et lys for alle dem, vi har mistet i årets løb og sætte
lysene på døbefonden.
Efter gudstjenesten i Sigersted kl. 10.30 inviterer Bringstrup-Sigersted
menighedsråd på en kop kaffe i sakristiet.

Lisbeth Lundbech

Familiegudstjeneste i Gyrstinge

Som afrunding på en kreativ dag på Kildeskolen holdes der familiegudstjeneste
i Gyrstinge Kirke den 30. november kl. 13.15.
Efter gudstjenesten tændes juletræet i skolegården på Kildeskolen, hvorefter
Lokalrådet vil stå for æbleskiver og varme drikke.

Julekoncert i Gyrstinge den 12. december kl. 19.30
Glæd dig til næste nummer af Bøgebladet, hvor du kan læse mere.

Julekoncert i Gyrstinge

Minikonfirmandundervisning i Gyrstinge

Minikonfirmandundervisningen startes op i uge 2 i 2014. Flere informationer
følger i næste nummer af Bøgebladet
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Tanzania-aften

I Gyrstinge præstegård den 29. oktober kl. 19.30
Jeg var i Tanzania i februar i år – nærmere betegnet i Karagwe stift på vestsiden
af Victoriasøen.
Karagwe er et yderdistrikt i Tanzania med dårlige veje, dårlig infrastruktur,
megen korruption, AIDS, fattigdom, klimaforandringer  osv.  Det er bestemt
ikke et turistområde. Det er vanskeligt tilgængeligt og fremkommeligt.
Vi var inviteret som gæster af den lutherske kirke i Karagwe, som havde
tilrettelagt et program for os med hovedvægten lagt på besøg i forskellige af
kirkens skoler samt private besøg, hvor alle sociale lag var repræsenteret. Det
var utroligt spændende at se og opleve, hvordan man  levede  lige fra de mest
primitive forhold til overklassehjem. Alle steder blev vi modtaget med megen
varme og venlighed. Vi var naturligvis også til gudstjeneste (og bryllup); det var
fantastisk at mærke deres varme og livsglæde, til trods for at de har mange
odds imod sig. Alle steder blev vi mødt med sang og dans.
Det var også livsbekræftende at se den indsats og energi, der blev lagt i at give
børnene en god undervisning, således at de kan være med til at bygge landet
op. Det var spændende at besøge skolerne – lærerne var enthusiastiske og
eleverne videbegærlige. Det skal nok lykkes!
Ingen tvivl om, at de materielt er fattige, men de er rige på nogle åndelige værdier,
som vi kunne lære meget af. Mødet med Karagwe stift i Tanzania har været et
forandrende møde. Det har aftvunget mig stor respekt
Jeg vil gerne dele mine oplevelser med jer i Gyrstinge Præstegård tirsdag d.
29. oktober kl. 19.30.
Jeg har lavet en powerpointpræsentation (fotofremvisning) fra mine mange
oplevelser.
Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge menighedsråd står bag invitationen og byder
på kaffe og kage.
Det vil være gratis at deltage. Menighedsrådene vil dog sende 2000 kr. til
arbejdet blandt Aidsramte familier i Karagwe.

Lisbeth Lundbech
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 En moderne oktobersalme

Nu står der skum fra bølgetop,
og blæsten river ned og op,
hvad Gud en sommer skabte.
Nu kan alene kærlighed
forhindre, at vi synker ned
I bitterhed – fortabte.

Nu haster skyerne forbi,
og modne æbler falder i
oktobermørke  haver.
Gud lukker årets gyldne ring,
og sindet samler sig omkring
de lyse nætters gaver.

Gud, lær os før din vinters gru
som æblerne, der falder nu,
at slippe alt vort eget.
Din søn var her og viste os,
at døden intet finder hos
den, som har elsket meget.

Her mellem modenhed og død
velsign os med den sidste glød
af jordens lyse sommer,
og bryd så sindets frøskal ned,
så alt i os er kærlighed
den nat, da kulden kommer.
Lars Busk Sørensen 1990 og 1993.

Det er nr. 731 i Den danske Salmebog og melodien kan høres på
www.dendanskesalmebogonline.dk
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Omsorgs- og ansvarserklæring

En sådan skal indleveres, hvis I ikke er gift. Den indleveres i det sogn, hvor I
bor.
Bor I ikke sammen, skal I sende blanketten til det sogn, hvor moderen bor.

Dette skal dog gøres inden 14 dage efter barnets fødsel og giver fælles
forældremyndighed. Hvis du ikke får indleveret den inden fristens udløb,
går sagen til statsforvaltningen som indleder en faderskabssag, hvilket
som oftest tager lang tid (måneder).
Omsorgs- og ansvarserklæringen kan også indleveres før fødselen, hvilket kan
være en god idé.

Omsorgs-og ansvarserklæringen udleveres på fødegangen og jeg sender også
en, når jeg har fået en advis om en fødsel og jeg kan ikke råde nok til, at den
indleveres inden 14 dage efter fødselen, da faderskabet derved går i orden i
løbet af ganske få dage, således at barnet f.eks. kan få faderens efternavn.
Mange forældre har haft store ærgrelser, fordi faderskabet ikke er i orden inden
f.eks. dåb eller navngivelse. Desuden er faderens retsstilling ikke sikret.

En omsorgs-og ansvarserklæring er et vigtigt dokument og betyder bl.a.
· At faderen har forsørgelsespligt over for jeres barn
· At faderen og barnet har ret til at arve efter hinanden
· At faderen kan få samvær med jeres barn
· At faderen kan få del i forældremyndigheden
· At barnet kan få faderens efternavn
· At barnet kan få samme statsborgerskab som faderen, hvis betingelserne

herfor er opfyldt.
· At faderen kan få forældremyndigheden ved aftale eller dom

Her i pastoratet indleveres omsorgs-og ansvarserklæringer til:
Sognepræsten, Bringstrup Præstegård, Egerupvej 11, 4100 Ringsted

Lisbeth Lundbech
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Babysalmesang i Gyrstinge kirke

I efteråret 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.

Datoer:
fredage 9.30-10.13:
25. oktober, 1. november, 8. november, 15.
november, 22. november, 29. november, 6.
december, 13. december.

Tilmelding:
sendes til kirkens organist Lis Nielsen på mail:
lis@lis-nielsen.dk eller som sms på tlf.: 61 74 70 57 senest 18. oktober. 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 Bringstrup, Sigersted, Gyrstinge.
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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.

Adventsarrangement

Der er længe til jul , men…
Juletræ i skolegården med mange lys skal vi også ha´ i år, men…
Vi gør det lidt anderledes i år, for…
Vi plejer at tænde træet 1. søndag i advent, men…
I år tænder vi træet lørdag den 30. november, for…

Kildeskolen har skoledag fra  kl. 9 - 13.
Træet er hentet i skoven sammen med Indskolingen.
Vi  indbyder til familiegudstjeneste i Gyrstinge Kirke fra kl. 13.15 - 14.00.
Afslutningsvis tændes træet i skolegården og vi byder
på kakao, gløgg og æbleskiver til alle i Præstegården.

Alle er velkomne

Venlig hilsen
Kildeskolen, Lokalrådet og Menighedsrådet
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Gudstjenesteliste Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge

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.

Oktober
06. oktober – 19.s.e.trin.: Gyrstinge 9 (Søren Legarth)
13. oktober – 20.s.e.trin.: Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
20. oktober – 21.s.e.trin.: Vetterslev 9 – Gyrstinge 10.30
27. oktober – 22.s.e.trin.: Sigersted 9 (Ulla Toft)

November
03. november – Alle helgens dag: Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30 (kaffe)
10. november – 24.s.e.trin.: Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30
17. november – 25.s.e.trin.: Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
24. november – Sidste s. i kirkeåret: Sigersted 9 (Jørgen Anker Jørgensen)
30. november Gyrstinge 13.15 (familiegudstjeneste)

December
01. december – 1.s. i advent: Gyrstinge 9 – Sigersted 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 gangbesværede.
Henvendelse herom sker til sognepræst Lisbeth Lundbech på tlf. 57 61 30 10 i god tid
inden gudstjenesten
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GIF skriver
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.
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GIF skriver - fortsat
Træn for 15 kr. om ugen i GIF!!! Det kan ikke gøres billigere!!
 
POWER WOMAN - er det dig?
Vi mangler nogle seje piger på vores hold POWER WOMEN.
Mød op på Power Women tirsdag aften kl. 19.00 i Landsbyhuset og vær med
til en prøvetime.
Men hvad er POWER WOMEN?
- Et hold hvor alle kan træne med.
- Der er fælles opvarmning, cirkeltræning, gulvøvelser, lege m.m.
- Målet er selvfølgelig at få gang i fedtforbrændingen samt træne alle kroppens
muskler - inklusiv lattermusklerne!
Lone, der er en super sej og meget erfaren instruktør, glæder sig til at se dig.
Vi ses!!

 Førstehjælp i børnehøjde
Afslutning på projektet „Førstehjælp i børnehøjde“.
I uge 38 blev der afholdt førstehjælpskurser for børnene i henholdsvis Ringsted
private skovbørnehave, Kildeskolens børnehave og for eleverne på Kildeskolen
til og med 4. klasse.
Projektet havde det formål at finde ud af, om børn, der blev undervist i
førstehjælp gentagende gange, ville vise større empati for andre børn og voksne,
og derved skabe en tryggere hverdag børnene imellem hvor omsorg og ansvar
for hinanden var en naturlig del.
Dette års kursusrunde var den 6. og sidste i projektet „Førstehjælp i børnehøjde“
og det var lidt vemodigt for alle parter. Eleverne i 3. klasse er de børn som har
modtaget undervisning i førstehjælp 6 gange dvs. en gang årlig lige fra de startede
i børnehave, så de skulle til en slags eksamen. De startede med at opfriske lidt
teori i musiklokalet sammen med underviserne fra Benløse Frivillig Brandværn.
De store elever fra 3.-4. klasse kom igennem praktiske øvelser med brand og
hjerte-lunge-redning. Derudover skulle de agere førstehjælpere ved en
trafikulykke, som var sat op foran præstegården med en bil og en cykel. Eleverne
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  Førstehjælp i børnehøjde - fortsat
skiftedes til at være de tilskadekomne og være førstehjælpere. Eleverne blev
sminket med teatersminke af Benløse Frivillig Brandværn, så øvelserne blev
meget livagtige. De tilskadekommende elever blev instrueret i hvad der var sket
med dem ved ulykken. Førstehjælperne kom derefter ilende til ulykkesstedet,
og så var det med at huske førstehjælpens 4 hovedpunkter og få behandlet de
tilskadekomne rigtigt - både dem der var gået i chok, og dem som havde fået
fysiske skader.
Det var imponerende alt det eleverne kunne huske, og det var fantastisk at se
hvordan de selv tog fat om opgaverne, så underviserne fra Benløse Frivillig
Brandværn var enige i at eleverne bestod eksamen.
De mindre børn kom igennem øvelser med brand, forholdsregler ved vand,
trafiksikkerhed og behandling ved små ulykker - også her gik det rigtig godt.
Vi vil gerne sige tak til Benløse Frivillig Bandværn som igennem de 6 år har
undervist børnene, vi kunne ikke have gennemført projektet uden deres store
arbejdsindsats.
Vi håber der i et eller andet omfang forsat vil være undervisning i førstehjælp for
de lokale børn i Gyrstinge og omegn. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger
fra børn, forældre, lærere og pædagoger, som synes kurserne skal forsætte,
og kan se at undervisning i førstehjælp er godt for børn. Vi har endnu ikke fået
den samlede evaluering, men når den er klar, vil vi give den videre til børnehaverne
og Kildeskolen.
Dette års kursus blev økonomisk støttet af Lokalrådet og frugt blev sponseret
af Krogagergård. Tak til begge for støtten.

Brunella Vejbæk og Hanne Aagesen
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 Ringstednatten 2013
Gyrstingestanden til Ringstednatten 2013
Formålet med standen er primært at tiltrække nye borgere og gerne børnefamilier
til vores landsbysamfund, så der forsat kan holdes gang i institutioner, foreninger
og virksomheder i Gyrstinge og Ørslevvester.
Det var en rigtig god aften med mange besøgende i vores telt. Vi havde en rigtig
god central placering foran den gamle postgård, og vores stand og Lokalrådets
nye banner „Gyrstinge/Ørslevvester - et aktivt landsbysamfund“ kunne
ses helt nede fra torvet.
I standen var en “rød tråd“, der gjorde den mere overskuelig at se på. Det
lykkedes godt via overskrifter, A2 fotoplakater og en god rækkefølge i udstillingen,
som bestod af; de kommunale dagplejere, Kildeskolens børnehave og Kildeskolen
efterfulgt af Lokalrådet, Landsbyhuset, festsalen og Kilden til Fitness og derefter
de to besøgsgårde Peberdalsgård og Krogagergård. I midten af udstillingen hang
det store maleri som blev lavet af lokale børn til Åben-skole-dag i foråret. Desuden
var Den Nye købmand repræsenteret, og der var brochurer og visitkort med fra
diverse lokale virksomheder.
Af aktiviteter var der bl.a. fiskedammen som er noget man aldrig bliver for gammel
til, en ældre dame fiskede flere gange med stor iver og begejstring! Der kom
også mange børn og unge forbi som syntes det var sjovt at prøve. Der blev i alt
fisket 159 pakker op af dammen a 5 kr. stykket..
Igen i år var der mulighed for at deltage i en konkurrence. De heldige vindere
kunne vinde præmier sponsoreret af lokale virksomheder fra Gyrstinge og
Ørslevvester. En stor tak til alle sponsorerne - vindere er kontaktet pr. telefon.
Der var udskænkning af gratis kaffe og kakao. Lisbeth kom og spandt garn af
bisonuld. Der skulle også have været gratis massage på standen, men desværre
blev massøren skadet kort tid før Ringstednatten. Der kørte også et diasshow på
en bærbar computer på standen.
Desværre var der for få personer til at være på standen i år og det gjorde, at der
ikke var nogen til at afløse, og det var hårdt for de få der var på standen hele
aftenen. Til næste år skal der helst være flere med til at hjælpe, hvad enten det
kun er en time eller lidt mere, alt er en hjælp, bare det kan lade sig gøre at blive
afløst, så sæt allerede nu kryds i kalenderen fredag d. 29. august 2014 til
Gyrstingestanden. Der vil blive indkaldt til planlægningsmøde i juni måned via
Bøgebladet, og hold dig endelig ikke tilbage.
Husk på - sammen står vi stærkere og det har betydning for fællesskabet og for
udviklingen i vores landsbysamfund.
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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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Landsbyhuset
Vandrerhjem, fitness, festsal,

sportshal, mødelokale
Gyrstinge Bygade 36

4100 Ringsted
se kontaktoplysninger på

www.landsbyhuset-gyrstinge.dk

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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☺ 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@gyrstingeif.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
September
28. Håndarbejdsdag, Landsbyhuset, kl. 10.00-16.00

Oktober
Bøgebladet udkommer

04. Madbix, Landsbyhuset, arr. Lokalrådet, kl. 18.00
05. Den Nye Købmand fejrer 4 års fødselsdag, kl. 8.00

Arbejdsdag Landsbyhuset, kl. 9.00
06. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
08. Tirs.klub.: Karen Bertelsen foredrag „At være grønlænder“

Bogbussen, Den Nye Købmand, kl. 15.30-16.00, hver tirsdag
Støttegruppen for Den Nye Købmand, koordineringsmøde, Lbh, kl.19.30

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

Tanzania-aften, Gyrstinge præstegård, kl. 19.30

November
01. Madbix, Landsbyhuset, arr. Lokalrådet, kl. 18.00
05. Tirs.klub.: Kortspil
06. Vælgermøde, Landsbyhuset, kl. 19.30
12. Tirs.klub.: Kortspil
14. Lola Jensen foredrag, Landsbyhuset, arr. Lokalrådet og AOF, kl. 19.00
19. Kommunal- og regionsvalg, Landsbyhuset
26. Tirs.klub.: Bankospil
30. Åben-skole-dag, Kildeskolen, kl. 8.00-13.00

Familiegudstjeneste, kl. 13.15
Juletræstændning, Kildeskolen, arr. Lokalrådet

December
Bøgebladet udkommer

03. Tirs.klub.: Steff Ejlertsen foredrag „Børnehjemsdreng 1959-1961“
04. Juletræsfest, den kommunale dagpleje
12. Julekoncert i Gyrstinge kirke, kl. 19.30

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


