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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 april 2014 - deadline 24. mar.
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Lokalrådet skriver
Som det fremgår af forsiden, så er vi nu i gang med 10. årgang af dette blad, og
det er derfor et særligt flot forsidebillede, vi bringer. Tanken er, at der på forsiden
af hvert blad i 2014 skal være billeder fra Gyrstinge og Ørslevvester, før og nu,
så skulle du ligge inde med nogle gode billeder, som vi må låne, så kontakt os
gerne, så vi kan få nogle flere flotte forsider.

Efter vinter kommer vår, og det glæder vi os vist alle til, men inden da, skal vi
lige nå at fejre fastelavn. Det bliver som sædvanlig med en børnegudstjeneste i
kirken kl. 10.30 og derefter er der tøndeslagning i Præstegården ca. 11.30.
Der vil være tønder til både store og små børn og til de voksne. Derefter bliver
der serveret fastelavnsboller og kakao og kaffe. Husk at tage godt med tøj på,
da der er tale om et udendørsarrangement og der kan være lidt ventetid ved
tønderne. Deltagelse er gratis og der er ingen tilmelding.

Fredag den 7. februar kl. 18 har vi første fællesspisning i år i Landsbyhuset.
Tilmeldingsfristen er søndag den 2. februar. Til forårets sidste fællesspisning,
fredag den 7. marts kl. 18, har vi i samarbejde med Menighedsrådet arrangeret
underholdning med familien Dahl, som også spillede i kirken til Sankt Hans
sidste år. På menuen denne aften står sandwichboller med pulled pork og
coleslaw. Prisen er som altid 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 2. marts.

Torsdag den 20. marts kl. 19.30 afholdes det årlige beboermøde i Præstegården,
hvor alle kan komme og give deres ris eller ros til Lokalrådets medlemmer.
Dette møde svarer til andre foreningers generalforsamlinger og det er her, man
for alvor har en mulighed for at få indflydelse på Lokalrådets fremtidige arbejde.
Det er derfor vigtigt, at så mange som muligt møder op denne aften. Der vil
blive serveret kaffe og kage.

Vera Mortensen
Lokalrådet
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Bestyrelsen for købmanden skriver
Så er vores købmand godt i gang. Det har ikke været uden problemer at få den
klar til åbning den 2. januar. Vi havde problemer med at få vores cvr-nummer
igennem, så derfor kunne vi ikke få aftaler på plads, så vi kunne gøre brug af
dankortterminal, tips/lotto, og heller ikke købe varer hos grossister. Udfordringen
har været, at vi skulle etableres lige omkring jul, hvor alle offentlige instanser
holder lukket. Bestyrelsen har arbejdet på højtryk for at løse problemerne og
det lykkedes lige i sidste sekund at få et cvr-nummer, så vi kunne åbne butikken
den 2. januar. Vi fandt det vigtigt at holde butikken åben, selv om alt det andet
ikke var på plads.

Takket være en stor arbejdsindsats fra frivillige var det muligt at holde butikken
kørende, indtil Samer trådte til. De frivillige måtte trylle lidt for at få det hele til
at hænge sammen. Heldigvis havde vi Oliver til at hjælpe, så vi ikke var helt på
bar bund. Vi var nødt til at give kredit; men vi oplevede stor forståelse og
velvilje til at tilbagebetale.
Vi har været utrolig glade for den måde, kunderne har taget det på. Alle har
været positive og glædet sig over, at de stadig havde en købmand i nærområdet.
Selvfølgelig virkede alt ikke fra dag et; men ved fælles hjælp fik vi det til at
fungere.
I skrivende stund har vi efterhånden løst de fleste problemer. Samer er tiltrådt,
og som I kan se, har han nogle idéer med butikken, så derfor sker der nogle
omrokeringer. Vi får som noget nyt frugt og grønt fra Krogagergård, og på
længere sigt vil der komme flere nye tiltag i butikken. I den forbindelse vil der
også blive udsendt et spørgeskema, hvor kunderne kan give deres mening til
kende og komme med endnu flere gode idéer.
Vi vil gerne sige tak til alle de, der har tegnet andelsbeviser og har indbetalt, for
uden det kunne vi ikke have videreført købmanden. Vi kan godt bruge flere
andelshavere, så kender I nogle naboer eller venner, der ikke er andelshavere,
må I meget gerne snakke med dem om vigtigheden af at have en købmand i
lokalområdet.

mvh bestyrelsen
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Beboermøde

i Gyrstinge Præstegård
Torsdag den 20. marts kl. 19.30

afholdes 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 og tre rådsmedlemmer.
6. Valg af to suppleanter.
7. Eventuelt.

Alle, der bor fast i området, er velkomne til at møde op og være med til at
bestemme, hvad vi skal lave det næste år, så her er en glimrende mulighed for
at få indflydelse i dit nærområde.

Forslag skal være Lokalrådet i hænde senest 15. februar.

Vi byder på en kop kaffe med brød.

Lokalrådet
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 Ringsted private skovbørnehave skriver
År 2014 startede mildt med lunt vejr og masser af mudder, så det var nogle
dejlig beskidte børn forældrene fik med hjem☺. Nu er det så blevet koldere,
men det tager vi med et smil.

Børnene nyder skoven også om vinteren, hvor det er sjovt at trampe på tilfrosne
vandpytter, studere iskrystaller og kigge på egern og fugle.
Vi fodrer fuglene og holder øje med om det er musvitten eller blåmejsen der
besøger foderbrættet. Vi kigger også nærmere på spætmejsen, flagspætten,
solsorten og rødhalsen, som alle kan ses i skoven og på vores legeplads.
Skovbørn er nogle seje unger, der sagtens kan lege og finde på, selvom det er
koldt udenfor. De har en god fantasi og der er ingen grænser for, hvad en pind
eller en grankogle kan blive til når de leger.
D. 31. januar fejrer vi skovbørnehavens fødselsdag, hvor vi inviterer forældre
til en kop kaffe og lidt kage.
I februar får vi to nye børn, Storm og Selenia, og så har vi 44 børn. I februar
holder vi også fastelavn, og alle børn laver deres egne ris, med grene vi henter
i skoven, og vi klipper og klistrer masker og andet fastelavnspynt. Vi slår
selvfølgelig også katten af tønden, det foregår ude på legepladsen er rigtig sjovt.

Mange vinterhilsner
Ringsted Private Skovbørnehave
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Den kommunale dagpleje skriver
Kommunal dagpleje igennem 10 år
Som forælder til et barn i dagpleje og som dagplejer har jeg været vidne til en
fantastisk udvikling i den kommunale dagpleje i løbet af de sidste 10 år. Da jeg
afleverede min lille dreng for ca. 10 år siden kunne jeg overlade ham i trygge
hænder af den omsorgsfulde dagplejer jeg havde fået plads hos, og da mit
andet barn kort tid efter var parat til at starte op var jeg så heldig, selv at blive
ansat i den kommunale dagpleje.
Heldig var jeg, for som kommunal dagplejer blev der sandelig gjort meget for at
dygtiggøre sine medarbejdere. Kurser, foredrag og en viden indenfor børn og
pædagogik blev hverdagskost for mig og mine kollega dagplejere. Min viden
kunne jeg praktisere i mit arbejde, og gav mig den næring og viden jeg havde
brug for.
I legestuegrupperne begyndte vi at arbejde med de 6 læreplanstemaer, og senere
begyndte vi at tilrettelægge de aktiviteter efter det læreplanstema vi arbejdede
med. På denne måde arbejdede vi målrettet med et emne, vi afstemte aktiviteter
derefter og afsluttede temaet med en sommerfest hvor vi viste forældrene hvad
børnene havde arbejdet med i det forgangne legestue år.
Vi begyndte at være mere bevidste om de fantastiske muligheder der er i
Gyrstinge og i præstegårdshaven hvor vi holder legestue hver onsdag. Vi
begyndte at tilbringe mere tid udenfor, da vi blev overbevidste om at der ligger
meget læring for små børn i at ’sanse og opleve’ verden. Vi blev mere bevidste
om kost, og blev enige om, at gode madvaner starter når børn er små, og
derfor lavede vi den fælles aftale i legestuegruppen at servere økologisk mælk,
smør og havregryn for vores dagplejebørn.
I dag arbejder vi aktiv med anerkendelse og bruger vores nye viden og sparrer
med hinanden. Vi har med tiden udviklet vores syn på børnene og mennesker i
det hele taget, og ser på en mere positiv og forstående måde på vores omverden,
der giver de små mennesker en følelse af at de kan være som de er, og dermed
giver det dem muligheden for en optimal udvikling. Vi er stolte af vores gæstepleje,
og hermed at børnene kommer i legestuen, så de lærer de andre børn og
dagplejere bedre at kende, gør det nemmere for dem at komme i gæstepleje.
Men det vigtigste er, at vi elsker vores arbejde med de små guldklumper, og
der er gået 10 år med mange skønne, dejlige, sjove og gode stunder, vi kan
være stolte af vores arbejde og sender de små poder videre med en bagage
fyldt med kærlighed og selvtillid, og alle muligheder for at lære og tilegne sig nye
færdigheder.

På vegne af de kommunale dagplejere i Gyrstinge, Irene
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 Tirsdagsklubben skriver
Forårssæsonen er lige om hjørnet. Først er der dog Statusmøde med
efterfølgende Banko på programmet den 28. januar. Denne dag ser vi tilbage
på klubbens arrangementer; der fremlægges regnskab og ideer til nye aktiviteter
kommer på bordet. 
Det nye program vil hurtigst muligt være klar og kan hentes i Præstegården,
som er mødested for Tirsdagsklubben. Lokalbladet/Dagbladet er ligeledes stedet,
hvor arrangementerne omtales. Arbejdsgruppen kan altid kontaktes med
spørgsmål angående klubben.
Preben Hansen, Odense, vil den 4. februar bl.a. fortælle om at bo i og gå i
skole i Søby Brunkulslejre 1942-1944. Alle er velkomne til at deltage.
Der er planlagt mini-udflugt til „Det gl.post-og kommunikationsmuseum“ i
Bringstrup den 11. marts. Muligvis må denne tur udsættes, da „Stormen Bodil„
har lavet ravage på ejendommen, hvor museet holder til.
Sæsonafslutning, hvor Jens og Henrik igen stiller/spiller op og der bydes på
smørrebrød m.m., er den 25. marts.
Skulle der være interesserede i lokalområdet, som har lyst til et slaw kort,
WHIST, er der altid plads til flere. Kortspil er på de tirsdage, hvor der ikke er
foredrag eller andet. Der er ca.12-15 kortspillere pr.gang.
Tirsdagsklubben siger til lykke med Bøgebladets succes og takker for et godt
blad, som i høj grad er med til, at vi  kommer ud i lokalsamfundet med vores
aktiviteter. 
Alle i redaktionen ønskes fortsat god arbejdslyst!!!

Venlig hilsen, Hilde Andersen.
 
  Læserne skriver
Genbrugs byttebøger reol hos Købmanden
Har du bøger du vil af med, kan du nu stille dem på reolen lige indenfor døren
hos KØBMANDEN.
Princippet er at man stiller en bog og tager en bog, således at der altid er nye
fund at gøre, når du handler i butikken.
Sæt dig på stolen ved siden af reolen og kig efter din nye roman etc.

Mvh Karin Graver Larsen
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 Lokalrådet skriver
Vinterens sidste madbix.

Lokalråd og Meninghedråd inviterer i fællesskab til Madbix
Fredag den 7. marts kl. 18.00

Menu : Pulled pork, Kaffe og kage
Kl. 19.30  underholder De Meer koret. Mange husker sikkert en fantastisk
afslutning på Sct. Hans  aften 2013, hvor familien Dahl, far – mor og ikke
mindst deres 4 børn sammen med De Meer ægteparret, spillede og sang i
kirken.
Der er til aftenen sammensat et program med instrumentalspil, korsang og
fællessang, og vi kan nævne, der også  bliver lidt specielt for børnene.
Pris:  50 kr. for hele arrangementet
Man er også velkommen til at komme kl. 19.30 til musik og kaffe. Pris: 20 kr.

 Festsalsgruppen skriver
På et netop afholdt statusmøde i Landsbyhusets festsalsgruppe, kunne vi med
glæde konstatere, at vores „forsamlingshus“ har været udlejet 90 gange i 2013!
Det dækker naturligvis over alle former for arrangementer, men ikke desto
mindre et meget tilfredsstilende antal udlejninger. Især har vi mange udlejninger
i foråret, hvor konfirmationerne bliver afviklet. Mange af vores nabobyer er
blevet opmærksomme på vores nye flotte hus, og især muligheden for at leje
hallen nogle timer i forbindelse med en fest er meget populært, hvis der er
mange børn og unge til stede.
Ganske vist er det et „nøglehus“, men vi bestræber os på løbende at tjekke op
på, at køkkenet rent faktisk råder over de ting vi angiver på inventarlisten, og at
der er pænt og rent. Det sker dog at ting forsvinder eller går i stykker, men kan
det henvises til en kunde, skal vedkommende erstatte det manglende.
Kan vi ikke identificere „synderen“, må itugåede/forsvundne ting indgå som
tab. Det er rigtig ærgerligt, da økonomien endnu er sådan, at ting ikke bare kan
erstattes umiddelbart. Det sker også at nogen lige „låner“ noget, og så glemmer
at aflevere det tilbage. Pt. mangler køkkenet 4 forskellige skåle i stål! Skulle du
være den der lige har lånt dem, kan det enten returneres i køkkenet, eller afleveres
hos købmanden – så sørger vi for at få det på plads igen. På forhånd tak.

Festsalsgruppen
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 Landsbyhuset skriver
Godt nytår til alle brugere. Husk at Landsbyhuset er vores alle sammens. Brug
det og kom gerne med forslag til nye aktiviteter. Siden sidst har vi fået afsluttet
to større sager:
- Endelig afregning vedr. kloakken: Sagen er nu endelig afsluttet, og vi har
fået restbeløbet udbetalt fra Ringsted Forsyning.
- Beachvolley-banen er nu færdig, bortset fra, at sandet lige skal jævnes. Det
betyder, at vi også har fået penge fra Bjarne Jensens Fond udbetalt.
Men den helt store sag er stadig uafklaret. Det drejer sig om:
- Vej til Landsbyhuset fra Bondebjergvej / ny boldbane: Vi har været i
kontakt med sagsbehandleren i Natur- og Miljøklagenævnet. Hun kunne
fortælle, at nævnet ikke når at tage stilling til kommunens ansøgning om at få
sagen taget op igen før på et møde i marts. Det betyder, at kommunen - for at
være på den sikre side - er nødt til at anlægge en retssag, fordi fristen for dette
udløber d. 13. marts 2014. Samtidig med sagsanlægget kan kommunen dog
bede om, at sagen stilles i bero, indtil nævnet har svaret på ansøgningen om
genoptagelse af sagen. Sammen med Lokalrådet, GIF og skolebestyrelsen har
vi sendt et brev til kommunen, hvori vi anmoder kommunen om at anlægge
retssagen. Det er klart, at hvis nævnet tager sagen op igen, og hvis sagen falder
ud til vores fordel, kan retssagen aflyses. Sagen behandles som en lukket sag
på økonomiudvalgets møde d. 28. januar og skal herefter behandles i byrådet.
Vi håber virkelig, at kommunen vil bakke os op i denne sag. Landsbyhuset er jo
anlagt i forventning om, at lokalplanen blev gennemført.
- Ny postkasse: Der er desværre nogen, der har fundet det morsomt at sprænge
vores postkasse i stykker nytårsaften. En ny til 600 kr. kan først leveres midt i
april. Vi prøver at finde en midlertidig løsning.
- Nye arrangementer i huset. Lørdag-søndag d. 1.-2. marts kommer der
40-50 fodboldpiger fra Herlufsholm. De skal træne udendørs, sove og spise i
festsalen, bade og klæde om i nogle af omklædningsrummene og så må de
bruge hallen, når den ikke er optaget af andre. Vi prøver at arrangere det, så
der bliver færrest mulige ændringer i forhold til „det normale“. I hører nærmere.
- 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.
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Gyrstinge kirke 
februar—marts 2014 

2. marts kl. 10.30 i Gyrstinge
ORV… det er for børn!

Minikonfirmanderne vil i samarbejde med præsten stå for fastelavnsgudstjenesten
i år. Den vil byde på små indslag af forskellig slags. Minikonfirmandholdet er
temmelig stort i år og minikonfirmanderne medvirker for første gang. Kom gerne
udklædt.  Der vil også være altergang, hvor der serveres alkoholfri druesaft.
Efter gudstjenesten skal der „slås katten af tønden“ i Præstegården. Lokalrådet
står som arrangør af denne del.

Lisbeth Lundbech

Fastelavnsgudstjeneste i Gyrstinge
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Gospeldag i Bringstrup kirke

v/ korleder Gitte Paxevanos og pianist Kim Søegren
Lørdag d. 15. marts. 2014 kl. 9.30- ca.16.00

ALLE ER VELKOMNE!
Sang skaber glæde - fællessang skaber fælles glæde!
Bringstrup Kirke indbyder til Gospeldag for alle sangglade, der har lyst til at
prøve eller måske genopleve gospelmusikkens energiske og legende univers.
Pulsen og humøret stiger og varmen spredes både i krop og sjæl, når vi går i
gang med en række gospelsange, der i løbet af dagen skal blive til en lille koncert,
som afslutter dagen.
Dagen ledes med fast hånd og humør af Gitte Paxevanos og klar ved klaveret
sidder pianist Kim Søegren.
Sammen glæder de sig til en syngende, gyngende dag med musikken, humøret
og fællesskabet i højsædet.
Vel mødt!

Tid: Lørdag d. 15. marts. 2014, kl.9.30-ca. 16.00
Sted: Menighedshuset, Bringstrupvej 45, Bringstrup, 4100 Ringsted

Program:
Kl.   9.30: Ankomst og kaffe (i Menighedshuset)
Kl. 10.00: Opvarmning og sang (i Bringstrup Kirke)
Kl. 12.15: Frokost – medbragt madpakke indtages
Kl. 13.00: Sang
Kl. 15.00: Kaffe og kage
Kl. 15.30: Mini Koncert – gratis og åben for alle
Ca 16.00: Tak for i dag!

Tilmelding senest tirsdag d. 11. marts til:
Lisbeth Lundbech, Egerupvej 11, 4100 Ringsted
Mail: llu@km.dk – Tlf. 57 61 30 10
Medbring: En god stor madpakke. Kaffe/te, frugt, kage og drikkevarer serveres.
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Lille koncert...

For de små med guitarist Thomas Lyng Poulsen
Lørdag den 12. april kl. 10.00-10.30 i Bringstrup Kirke

„Jacobs sange“ er en lille, hyggelig og nærværende koncert for små mennesker
og deres voksne, hvor Thomas Lyng Poulsen spiller de melodier og sange, der
fyldte mest i hans søn, Jacobs, første
år.
Publikum kommer helt tæt på
instrumentet og musikeren, og der er
plads til, at børnene selv får lov at røre
guitaren efter koncerten, og opleve
magien ved selv at skabe en tone.
Thomas Lyng Poulsen er solist-
uddannet klassisk guitarist med debut
fra Det Fynske Musikkonservatorium

Sogneindsamling

Søndag den 9. marts er der sogneindsamling til
Folkekirkens nødhjælp.
Dette vil vi gerne have lidt hjælp til, hvis I har en time eller to
til overs, hører vi gerne fra jer.

Pmv. Else Hansen tlf. 5784 5212

Toilet ved kirken

Vi har længe ønsket at få toilet på kirkegården, men det var
en alt for dyr investering. Nu er der etableret toilet ved kirken,
man skal gå over i præstegården, der finder man det i længen
til højre. Toilettet er handicapvenligt. Toilettet er også åben
uden for arbejdstid.

Menighedsrådet
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Babysalmesang i Gyrstinge

Gyrstinge kirke tilbyder babysalmesalmesang for forældre med børn under 12
måneder dette forår, med start i marts.

Det drejer sig om følgende 7 fredage:
7. marts; 14. marts; 21. marts; 28. marts; 4. april; 11.april; 25. april

Alle gange 9.30-10.15 i Gyrstinge kirke.

Det er gratis at deltage og tilbuddet gælder forældre med små børn til og med
12 måneder.

Du melder til hos kirkens organist Lis Nielsen på mail: lis@lis-nielsen.dk eller
som SMS på tlf. 61 74 70 57 senest 28. februar

Ved tilmelding skal du huske at opgive navn på dig selv og dit barn, barnets
alder og dit mobilnummer.

Vi glæder os til at høre fra dig.
Lis Nielsen
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Den 20.maj inviterer Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge menighedsråd til den årlige
sommerudflugt for ældre og efterlønnere.
I år går turen til Vestsjælland, hvor vi først besøger Holmstrup kirke. Kirkens
præst vil fortælle om kirken og vi vil holde en lille andagt. Derefter går turen til
- Haven i Vedde – hvor vi skal nyde haven, vores frokost og eftermiddagskaffen.
Vi er hjemme igen inden kl. 17.00 på de respektive opsamlingssteder.
Opsamling vil om formiddagen ske således:

„købmanden i Sigersted“ kl. 9.00
Bringstrup kirke 9.10
Gyrstinge kirke 9.25

Prisen er 150 kr. og drikkevarer er for egen regning.

Tilmelding senest d. 10. maj til Gitte Stolberg på tlf. 61 11 83 60 eller sognepræst
Lisbeth Lundbech på tlf. 57 61 30 10.

Gitte Stolberg, Fmd. for aktivitetsudvalget

Sommerudflugt for ældre og efterlønnere

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 / kirke-

kontoret, 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.

www.personregistrering.dk
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Gudstjenesteliste Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge

Februar 2014
02. februar – 4. s. e. h. 3 k.: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30
09. februar – Sidste s.e.h.3 k.: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
16. februar – Septuagesima: Vetterslev 9 – Bringstrup 10.30
23. februar – Seksagesima: Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30

Marts 2014
02. marts – Fastelavn: Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30

(familiegudstjeneste)
09. marts – 1. s. i fasten: Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
16. marts – 2. s. i fasten: Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30
23. marts – 3. s. i fasten: Bringstrup 9 (Mette Marbæk Johansen)
30. marts – Midfaste: Sigersted 9 – Gyrstinge 13

(familiegudstjeneste)

April 2014
06. april – Mariæ bebudelsesdag: Gyrstinge 9 (Ulla Toft)

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

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.

Kirkelig vejviser
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Stor tak til alle for et godt år 2013! Vi har nu taget hul på et nyt år, hvor vi
naturligvis håber på ligeså stort engagement og opbakning fra vores medlemmer.
Vi vil, som bestyrelse, sætte en ære i at tage hånd om vores fitnesscenter. Vi vil
skabe en god atmosfære ved at være nærværende overfor vores medlemmer
og gøre vores bedste for at imødekomme indkomne forslag og ønsker.
Uanset om du er medlem hos os i forvejen, eller ønsker at blive det, kan du altid
finde os på vores hjemmeside www.tilfitness.dk, hvor du kan se vores holdplan,
information om fitnessinstruktion, tilmelding samt kontaktoplysninger. Vi glæder
os til at tage imod dig!
Generalforsamling den 23. januar 2014
Der er netop afholdt generalforsamling i Kilden til Fitness. Her blev regnskabet
for år 2013 fremlagt og godkendt. Årets resultat: 32.380,92 kr. Budgettet for
2014 blev ligeledes fremlagt og godkendt. Årets resultat: forventet overskud
på 210,00 kr. Der var enighed om, at bestyrelsesmedlemmer ligesom
fitnessinstruktører får fri kontingent.
Bestyrelsen har konstitueret sig og den nye bestyrelse består af:
Formand Lone Sanggaard, Næstformand Søren Langkjær Larsen, Sekretær
Karin Christensen, webmaster Martin Frederiksen, Kim Lynghøjen samt
suppleanter Mette Andersen og Henning Graver.
Bilagskontrollanter Jens Andersen og Torben Kindtler Krag-Andersen er begge
genvalgt.
Træning
Udover styrketræning på maskiner tilbyder vi CIRKELTRÆNING, SPINNING
og TEENFITNESS. Kom og oplev en sjov, inspirerende og effektiv træning!
Med en frisk og velforberedt instruktør, udfordrer vi både kvinder, mænd og
unge under 15 år med styrke og kondition.
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. Henvendelse vedrørende oprettelse af profil, betaling mv. skal
ske til kasserer@tilfitness.dk.
Vi beder Jer have forståelse for, at alt arbejde i vores fælles foreningsfitness er
ulønnet og frivilligt. Vi gør det, fordi vi synes det er sjovt! Derfor kan der også
forekomme længere svartider på Jeres henvendelser.
Vi ses i Kilden til Fitness!

På vegne af bestyrelsen og instruktørerne.
Karin Kjærgaard Christensen

Kilden til fitness skriver
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  GIF skriver
De Seje Springere havde Diplomprøve den 20. januar. Gymnasterne måtte
selv vælge deres disciplin: hovedstand, håndstand, rulle eller vejrmølle. Alle
gymnaster var super dygtige og efter at have udført deres valgte disciplin, fik de
hver et flot gult diplom, der var underskrevet af Fredrik, Bitten og Linda, der er
holdets instruktører. Samtidigt fik alle gymnaster en drikkedunk, som
Sparekassen Sjælland havde sponseret.

Vi mangler instruktører til Krudtuglerne.
Idet Mette og Maja takker af kommer vi til at mangle to instruktører på
Krudtuglerne. Det er fra næste sæson – dvs. fra september 2014. Vores
Krudtugler er 5-6 år og på holdet skal børnene prøve de mere udfordrende
redskaber og vi optrapper motorikken. Der er fokus på de grundlæggende
færdigheder inden for gymnastikken.
Hvem kan være instruktør?
Det kan alle – med eller uden erfaring.
Du har måske et barn på holdet.
Du kan lide at arbejde med børn.
Uanset hvad, så hjælper GIF dig med kurser via DGI, så du får de kompetencer,
du føler du mangler.
Meld dig som instruktør og hjælp os med at få holdet op at stå næste år også,
så dit barn kan gå til gymnastik. Vil du høre mere, er du meget velkommen til at
kontakte Kitt, med i GIFs bestyrelse og ansvarlig for gymnastikken. Fang hende
enten på mail kitt@gyrstingeif.dk eller tlf.: 29 25 01 31.
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 GIF skriver - fortsat
Skal Gyrstinge stadig have en Idrætsforening?
Der mangler medlemmer til bestyrelsen i Gyrstinge IF. Ved næste
generalforsamling den 4. februar 2014 skal der vælges min. 3 nye medlemmer
til bestyrelsen. Så har du lyst til at involvere dig i GIF og give en hånd med, så
mød op! Vi har brug for din hjælp!!
Lykkes det ikke at få valgt min. 3 medlemmer til bestyrelsen ser vi os nødsaget
til at lukke GIF ned, da der så kun vil være 3 medlemmer tilbage i bestyrelsen.
Lukkes GIF kommer det til at betyde: Ingen fritidsaktiviteter i Landsbyhuset.
Dvs. ingen gymnastik, fodbold, volleyball, zumba, arrangementer, som GIF har
stået for osv.
Derfor opfordrer vi alle til at møde op til Generalforsamlingen den 4.
februar kl. 18.30. Der vil være mad og drikke til alle der møder op.

· Vi starter med et oplæg omkring visioner for GIF fra kl. 18.30 -19.00
· Derefter vil der være spisning fra kl. 19 – 19.30
· Selve generalforsamlingen starter ca. kl. 19.45.

Generalforsamling i Gyrstinge Idrætsforening
Den 4. februar 2014 fra kl. 18.30 i Landsbyhusets festsal.

Dagordenen
Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Forelæggelse af budget for det indeværende år
Udvalgene aflægger beretning
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg:
3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
2  suppleanter for 1 år
2 Bilagskontrollanter
Eventuelt
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GIF skriver - fortsat
GIF Bestyrelsesarbejde  - måske noget for dig!
Hvad laver vi:
- Vi er GIF´s bagland.
- Vi er kontaktpersoner for trænerne på holdene.
- Vi skaffer midler til GIF, så vi har råd til og kan købe ekstra udstyr til vores
børn og voksne.
Vi skaffer disse fra bl.a. kommunen, via legater og lotterier.
- Vi holder styr på økonomien i de enkelte afdelinger, så der ikke bliver købt
mere ind, end vi har råd til og dermed fastholder en sund økonomi i GIF.
- Vi er arrangører/medarrangører af forskellige arrangementer for vores
medlemmer, men også for borgerne i Gyrstinge og Ørslevvester. Du kender
måske til Sommersjov, Gymnastikjuleafslutning, Gymnastikopvisning, Halloween,
Idræts- og børnediskotek, Ringsted Natten osv.
- Vi samarbejder med Kildeskolen, og vi har også tæt samarbejde med
Landsbyhuset, som jo er GIF‘s tilholdssted.

Hvad ønsker vi: Bestyrelsens 2 primære ønsker er:
- At tilbyde sport for de fleste aldersgrupper i Gyrstinge og omegn.
- At være med til at Gyrstinge fortsat bliver en attraktiv og levende landsby.

Hvad mangler vi: I bestyrelsen har vi været nødt til at prioritere vores ønsker
og gøremål, da vi desværre mangler hænder til at føre alle vores idéer ud i livet!
Vi kan altid bruge nye idéer og bidrag i bestyrelsen.
Vi har 4 bestyrelsesmedlemmer på valg til februar, hvilket kan betyde over en
halvering i bestyrelsen. Så virkelig stort nødråb til ALLE i Gyrstinge og omegn
til, at nye personer melder sig på banen, så vi kan blive ved at holde liv i vores
idrætsforening, vores landsby og tilbyde børn og voksne sjove aktiviteter. Ingen
tvivl om, at GIF vil lide under det, hvis ikke der kommer hjælp til.
SAMMEN STÅR VI STÆRKERE!!  Så har du tiden til at engagere dig i GIF,
så er du meget velkommen.
Kontakt Gyrstinge IF på GIF@gyrstingeif.dk.
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 Redaktionen skriver
Nærværende blad du sidder med, tillader vi os at kalde et jubilæumsnummer.
Det er det første blad i den tiende årgang af vores lille lokale blad Bøgebladet!
Helt korrekt udkom det første nummer i juni 2005.
Bøgebladet blev i 2005 til i et samarbejde mellem Menighedsrådet og
Lokalrådet. I over 20 år udgav Gyrstinge Idrætsforening Idrætsbladet, men da
foreningen ikke længere havde ressourcer til at udgive et blad, manglede der et
fælles talerør i lokalsamfundet. Kirken udgav sit eget lille blad med nyt fra kirken,
men da målgruppen jo er den samme, valgte Lokalråd og Menighedsråd altså
at gå sammen om at udgive et sogneblad, og dermed dele udgifter og
uddelingsarbejde.
Bladrer man i de første blade, er det tydeligt at se, at bladet lige skulle finde sin
egen stil og røde tråd. Samtidig er det også muligt at følge den teknologiske
udvikling, da mange indlæg de første år kom på papir og skulle skrives ind – nu
kommer alt elektronisk, og det er let at vedhæfte og indsætte billeder til
indlæggene.
I det første nummer af Bøgebladet var der bl.a. indlæg fra Dagli’Brugsen,
Vindmøllelauget, Kildeskolen, skovbørnehaven og Lokalrådet. Institutioner der
næsten alle består, men nogle i en ændret udgave. Vindmøllelauget er nedlagt,
og Dagli’Brugsen (butikken!) har jo sin helt egen historie!
I april 2006 skriver Lokalrådet om navngivningen af det nuværende
Blødebjergvej, der på den tid var under udstykning. Lokalrådet endte med at
foreslå Degneager, da en tidligere degn der boede i det gule hus mellem skole
og købmand havde ejet jorden. Som historien har vist faldt forslaget, da
forvaltningen mente der allerede var veje nok i kommunen, der hed noget med
Degn, og endte derfor med det mere misvisende Blødebjerg, der som bekendt
ligger på Bakkegårdsvej!
Et år senere fremgår det af Bøgebladet, at Gyrstinge er uden butik. Den lokale
forening Byg og bo har overtaget bygningen, og arbejder på at genåbne en eller
anden form for butik. I det aktuelle indlæg forhandles der med diverse
myndigheder om at bevare tips- og lottosalg, hvilket ikke er ligetil.
Kildehallen skriver om godt juletræssalg, og med megen hiv og sving er det igen
lykkedes at få valgt en ny bestyrelse til GIF!
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  Redaktionen skriver - fortsat
Oktober 2008. Der er debatmøde på Kildeskolen med professor Niels Egelund
og biskop Peter Fischer Møller. Der bliver diskuteret landsbysamfund og især
landsbyskoler! Niels Egelund lader skinne igennem, at en skole som vores ingen
fremtid har, men borgmester Niels Ulrich Hermansen fastslår, at der ikke er
udsigt til skolelukninger i kommunen!!
Kildehallen har skiftet navn til Landsbyhuset. Der er stadig en del tvivlere på
projektet, men bestyrelsen er efter et vellykket Tour de Gyrstinge optimister,
og håber på byggestart sommeren 2009.
Gyrstinge har fået ny Spar-købmand – med tips og lotto!
I juni 2009 skriver formanden for Kildeskolen, om den nye omlægning af
undervisningen, der betyder at der ikke længere er klasser, men hold på skolen.
Dels en måde der kan tage højde for de varierede klassestørrelser, men også
en måde at tilbyde flere elever undervisning på netop deres niveau.
De første spæde tiltag omkring overtagelsen af Gyrstinge Sø skydes i gang af
Ole Hylleborg og Jens Vejbæk.
Kildeskolens børnehave har i maj fejret 10 års fødselsdag med mad fra
Krogagergård, underholdning af klovn, kagekonkurrence, hoppepude, diasshow
m.m.
I august 2009 afbrydes samarbejdet med den daværende Spar-købmand, og
Malene Lindstorff overtager butikken uafhængig af kæder og åbner i oktober.
Byggeriet af Landsbyhuset er i fuld gang, og i februar 2010 inviterer bestyrelsen
til orienterings- og rundvisningsmøde, og andetsteds i bladet søges frivillige der
vil stå for henholdsvis fitnesscenter, forsamlingshus og vandrerhjem.
Som tidligere nævnt er vores lokale kirke også en fast del af Bøgebladet. Her
er gudstjenesteliste, information om udflugter, konfirmander, minikonfirmander
og babysalmesang. Løbende er der ligeledes små historier, bl.a.
baggrundshistorien for den nye altertavle af Grete Bagge, der blev indviet i april
2009.
Ved gennemlæsning af de mange blade, er der især én ting der meget ofte
dukker op – idrætsforeningens overlevelse! Som nu er aktuel igen her i 2014.
Foreningen daterer sig tilbage til 1894, hvor det var almindeligt at benytte den
lokale forening – ikke mindst af transportmæssige hensyn. Et hensyn der dog
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 Redaktionen skriver - fortsat
stadig er aktuelt, da vores forening endnu tilbyder gymnastik til de yngste
børnehavebørn, der kan komme afsted direkte fra børnehaven, så forældrene
blot skal afhente efter. Hidtil er det lykkedes at drive foreningen videre – vi
krydser fingre for at det lykkes igen, når nu vi endelig har de fine faciliteter vi
har.
En anden ting der springer i øjnene er, dels hvor mange forskellige navne, men
også hvor mange der gentager sig årene igennem. Navne på frivillige der er
stillet op til nogle af de mange mange foreninger og arrangementer der har været
gennem tiden. I Ringsted by er der ofte mulighed for at ansætte eller betale
nogen for en given opgave – her ude på landet må vi klare det selv. Men se dig
lige omkring, og se hvad det faktisk er vi har; vores eget lokalblad der layoutes
og omdeles frivilligt, et Landsbyhus, der drives af frivillige, en idræts-, fitness-,
vandrerhjemsforening, der drives af frivillige. En Tirsdagsklub for ældre,
nørkledamer, billardklub, lokalarkiv, menighedsråd, lokalråd, hjemmeside –
drevet af frivillige. Vi har (til nu) bevaret vores skole, to børnehaver, en dagpleje,
timedrift for bussen, bogbus, købmand – alt sammen fordi nogen blander sig og
råber op, hvis vi synes det går den gale vej!
Og det skal vi blive ved med! (Men huske at råbe af de rigtige!) Redaktionen
takker for de mange bidrag til Bøgebladet gennem årene. Har du selv lyst til at
bladre tilbage i årgangene, er samtlige numre at finde på hjemmesiden
gyrstinge.dk.
Her i jubilæumsåret vil forsiden blive prydet af et foto – nyt som gammelt fra
lokalområdet Gyrstinge og Ørslevvester. Denne gang blev det et forholdsvis
nyt luftfoto af Gyrstinge – Lokalrådet arbejder på at få taget et luftfoto af
Ørslevvester også.
Med håb om endnu flere år med stor aktivitet og aktive frivillige i Gyrstinge-
Ørslevvester sogn - og et Bøgeblad, der kan lægge sider til gensidig information
og ideudveksling!

God læsning.
Redaktionen
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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.  2258 1220 / 4710 1067

email@lille-svane.dk
www.lille-svane.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

Købmanden
Gyrstinge Bygade 26, 4100 Ringsted

Tlf.: 57 67 51 61
e-mail: Kobmanden@gyrstinge.dk

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

Købmanden
- et aktiv for lokalsamfundet

Bestyrelsen
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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
Januar
28. Tirs.klub.: Status og banko
31. Skovbørnehaven fejrer fødselsdag

Whisky-smagning, Landsbyhuset, arr. Lokalrådet, kl. 19.30

Februar
Bøgebladet udkommer - jubilæumsnummer

02. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
Kyndelmissesammenkomst, Gyrstinge kirke kl. 10.30

04. Tirs.klub.: Preben Hansen: „Den snakkende fynbo“
Bogbussen, Den Nye Købmand, kl. 15.30-16.00, hver tirsdag
GIF generalforsamling, Landsbyhuset, kl. 18.30

07. Madbix, Landsbyhuset, arr. Lokalrådet, kl. 18.00
10.-14. Vinterferie, Kildeskolen
11. Tirs.klub.: Kortspil
18. Tirs.klub.:
25. Tirs.klub.:

Marts
02. Fastelavnsgudstjeneste, Gyrstinge kirke, kl. 10.30

Tøndeslagning, arr. Lokalrådet, Gyrstinge præstegård ca. kl. 11.30
04. Tirs.klub.:
07. Madbix m. underholdning, Landsbyhuset, arr. Lokalrådet, kl. 18.00
09. Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
11. Tirs.klub.: Mini-udflugt til Det gl. post-og kommunikationsmuseum
15. Gospel-dag i Bringstrup kirke, kl. 9.30-ca. 16.00
18. Tirs.klub.:
20. Beboermøde, Lokalrådets årsmøde, Gyrstinge Præstegård, kl. 19.30
25. Tirs.klub.: Sæsonafslutning m. underholdning

April
Bøgebladet udkommer

12. Koncert for de små, Bringstrup kirke, kl. 10.00
14.-21. Påskeferie, Kildeskolen, SFO og børnehave

Maj
02. Kildeskolens børnehave fejrer fødselsdag
20. Sommerudflugt for ældre, arr. menighedsrådene

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


