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Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd

Formand: Bjarne Krog, Ørnekildevej 22, Fjen. (red.) 57 80 94 57
Næstformand: Jess Friis, Gyrstinge Bygade 5-7 58 53 16 77
Sekretær: Birgitte Niemann, Bakkegårdsvej 1, Fjen. (red.) 57 80 80 58
Kasserer: Arne Aagesen, Harpeager 7, Fjen. 35 85 77 79

Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, 23 64 31 13
Steen Mortensen, Gyrstingevej 41 31 95 06 93
Bodil Krag-Andersen, Gyrstinge Bygade 55 57 84 53 80
Mette Eck, Blødebjergvej 2 61 68 91 84
Elisabeth Skogstad, Gyrstinge Præstemark 33 25 12 25 32
Grethe Madsen, Gyrstinge Skovhuse 31 57 84 50 25

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: Bjarne Krog
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 august 2014 - deadline 3. aug.
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Lokalrådet skriver
Siden sidste Bøgeblad har Lokalrådet afholdt årsmøde / generalforsamling, pænt
besøgt og god debat af forskellige sager der optager sindene i Gyrstinge -
Ørslevvester. Ved årsmødet opstilles og vælges personer til Lokalrådet og dejligt
var det, at der var mødt tilstrækkeligt engagerede mennesker op, som gerne
fremadrettet vil være med at gøre et stykke arbejde for lokalsamfundet.
Vera havde forud for årsmødet meddelt at hun ikke ønskede at forsætte som
formand, hvilket gav anledning til at drøfte fremtidig opgavefordelinger osv.
Efterfølgende har det nye Lokalråd konstitueret sig og aftalt at uddelegere
opgaverne væsentlig mere til alle lokalrådets medlemmer, således at hvert enkelt
lokalrådsmedlem har en eller flere af de faste aktiviteter som sit ansvarsområde.
Vi besluttede også at der i det nye Lokalråd udover en formand (Bjarne Krog),
så også vil være en næstformand  (Jess Friis) og en sekretær (Birgitte Niemann).

Gyrstinge /Ørslevvester
Lokalråd, 2014

Vi har i lokalområdet mange aktive råd og foreninger, som hver især på deres
felt arbejder på fortsat, at gøre Gyrstinge – Ørslevvester til et godt og aktivt
sted, at bo, leve, tiltrække turister, drive erhverv, osv. kun fantasien sætter
grænserne. Vi er stadig et lille lokalsamfund og det er min opfattelse at Lokalrådet
i høj grad skal være koordinator / katalysator for de mange interesser og derved
opnå synergi, f.eks. ved at lave flere ting og arrangementer i fællesskab. Det er
jo ofte de samme mennesker vi henvender os til og sammen kan vi rigtig meget.
I den forbindelse kan nævnes et nyligt afholdt møde mellem Kildeskolens
personale og en del af de lokale foreninger, hvor det bl.a. kom frem at også
skolen kan have stor glæde af, at kende og bruge de mange resurse personer,
virksomheder osv. der er i lokalområdet.  Helt konkret blev det aftalt at skolernes
200 års fødselsdag og Kildeskolens skolefest til sep. gøres til et fælles lokalt
arrangement, hvor div. foreninger også deltager i planlægning og afvikling af
arrangementet.
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Lokalrådet skriver - fortsat
Forholdene i og omkring Gyrstinge Sø er som alle ved under forandring og
derfor har et bredt sammensat udvalg, under Lokalrådet, de sidste par år arbejdet
med mange forhold omkring søen og søområdets fremtid. Der er holdt diverse
møder med relevante parter og nedfældet rimelig detaljeret plan for ønsket
fremtidig ejerskab, anvendelse, vedligeholdelse, naturpleje osv. Meget tyder nu
på, at arbejdet har båret frugt og, at Ringsted kommune som kommende ejer
nu gør vores ideer til deres.
Ringsted kommune har afsat en udviklingspulje til deling mellem alle kommunens
landområder på 1 mio. kr. for 2014 med mulighed for tilsvarende de kommende
år. Landsbyforum (sammenslutning  af alle kommunens landområder) har
besluttet, at hvert landområde skal udarbejde en helhedsplan for sit område og
at disse så efterfølgende skal være med til at danne grundlag for hvordan midlerne
skal fordeles.
Når dette læses har vi her i området, d. 27. maj ved møde mellem alle foreninger
/ råd og lokale borgere i øvrigt,  fået masser af ønsker / ideer frem, som så skal
indarbejdes i helhedsplanen for området. Forhåbentlig kan dette arbejde
færdiggøres, så vi reelt også kan få sat nogle ting i gang i indeværende år.
Lokalt havde vi håbet på lidt mindre kompliceret proces og mulighed for mere
spontant at igangsætte udviklings ideerne.
Husk vi mødes til næste store fælles arrangement Sct. Hans aften aften d. 23.
juni i den skønne præstegårdshave. Haven åbner kl. 18, og årets båltaler er
vores nye borgmester, Henrik Hvidesten.

Vh. Bjarne Krog
Lokalrådet.

 Forsidefoto

Mens vi venter på et nyt luftfoto af Ørslevvester, bringer vi denne gang et af
noget ældre dato. Fotoet er desværre ikke dateret, men er formentlig fra om-
kring 1962. Har nogen et mere præcist bud på årstallet og evt. også fotografen,
vil vi meget gerne høre om det.
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 Den kommunale dagpleje skriver
Så er sommen endeligt kommet- dejligt at se og høre glade børn med sommer-
hatte og solcreme lege i vores haver.
I skrivende stund er vi ved at planlægge vores årlige sommerfest som er d.
28.5. fra kl. 9.00 til børnene skal sove til middag. Det foregår i præstehaven,
hvor vi pynter rødbøgen med balloner, og hvor forældre og bedsteforældre er
inviteret. Der er forældre der kommer med hjemmebagt kage, til stor fornøjelse
for børn og voksne. Vores tema i år er sanser, så der blivet lavet nogle boder;
en med wellnes, en med at smage-mærke, en med sæbebobler, ansigtmaling,
og til sidst bamseteater. Lige nu arbejder vi med fokus på nærvær. Vi har fået
nogle skemaer vi skal udfylde indtil sommerferien. Det handler om  tilstedevæ-
relse-øjnekontankt-opmærksom-børnehøjde-skabe gode relationer-lyttende
osv. Sommerferien er også lige om hjørnet og vi holder sommerlukket uge 28-
29-30. Vi har dog nødpasning, og der er en dagplejer fra Gyrstinge, der holder
ferie på et andet tidspunkt, som tager de børn, der skal passes i lukke ugerne.
Vi vil hermed ønske alle en rigtig dejlig sommer.

Kærlig hilsen den kommunale dagpleje
Ulla, Irene, Tina, Birgitte og Sanne.

Obs. Vi har ledige pladser, og man er altid velkommen til at komme hen i lege-
stuen og hilse på, og se hvad vi laver.

 Tirsdagsklubben skriver
„Intet nyt er godt nyt“!! Siden sidste udgave af Bøgebladet er der ikke sket de
store ting i Tirsdagsklubben, så for ikke at gentage mig selv, vil jeg på
Arbejdsgruppens vegne henvise til dette blad, hvis der evt. ønskes en gl.
opdatering af, kommende aktiviteter?!! Til august vil der være en  mere
fyldig orientering af sæson 2014- 2015.
God sommer til alle og på gensyn til Sct. Hans, Sensommerfest, miniudflugt,
sæsonstart og meget mere.

De bedste hilsener, Hilde Andersen.
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Byg og Bo skriver
Vi skal have flere medlemmer !
Byg & Bo i Gyrstinge & Ørslevvester holdt generalforsamling i Landsbyhuset
den 30.4., og forsamlingen besluttede at opfordre til, at flere melder sig ind i
foreningen. Det er ganske billigt – blot 100 kr. om året. Indmeldelse kan ske
ved henvendelse til kassereren Steen Mortensen, Gyrstingevej 41
(steen@gyrstinge.dk).
Som medlem støtter man Byg og Bo’s formål:
- at forestå bygge- og anlægsvirksomhed i lokalområdet, herunder at opkøbe
og byggemodne jord,
- at udøve anden erhvervsmæssig virksomhed i lokalområdet
- at forestage udlodninger af foreningens formue til almentvelgørende eller på
anden måde almennyttige formål til gavn for lokalområdet.
Bestyrelsens beretning. Formanden Ole Olsen aflagde bestyrelsens beretning,
og sagde bl.a: „Efter et par hektiske år i 2010 og 2011, hvor vi arbejdede med
lokalplanen for den nye udstykning ved Holmeager, har 2013 været et stille år.
Vi har lokalplanen klar, men tiderne er ikke gode for grundsalg og byggeri. Så
atter i år kan jeg blot konstatere, at vi venter på bedre tider for byggeriet.
Vores hidtidige købmand Malene Lindstorff besluttede i efteråret at lukke
butikken pr. 31.12.2013. Da vi jo ejer ejendommen, hvor butikken er beliggende,
besluttede vi at gå aktivt ind i bestræbelserne for at videreføre butikken, og
formanden for Byg og Bo stod i spidsen for dannelsen af en
andelsindkøbsforening, som skal drive butikken videre.
Det er lykkedes at indsamle omkring 500.000 kr i andelskapital, hvoraf Byg og
Bo har tegnet sig for et indskud på 50.000 kr. Butikken er som bekendt nu
etableret, og den daglige ledelse foretages af Samer Massoud.
Vi er opmærksomme på, at investeringen er forbundet med en betydelig risiko,
idet alt står og falder med, om de lokale beboere handler tilstrækkeligt i butikken.
Men ikke blot en øget omsætning er en forudsætning. Vi skal selv finansiere alt,
så der er tale om en økonomisk balanceakt. Vi synes, at butikken er kommet
godt fra start, men dens langsigtede overlevelsesevne kan først vurderes efter
nogen tid“.
Regnskabet. Kassereren Steen Mortensen gennemgik det reviderede regnskab
for 2013 og sammenlignede resultatet med budgettet. Der var et underskud på
23.279 kr mod et budgetteret underskud på 12.000 kr. Regnskabet blev herefter
enstemmigt godkendt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Ole Olsen, Thomas Fransson og Steen Kisselhegn blev genvalgt til bestyrelsen.
Søren Schreiber Liisberg og Jan Hansen blev genvalgt som suppleanter.

Steen Kisselhegn
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 Landsbyhuset skriver
Det går rigtig godt med brugen af Landsbyhuset. Vi har mange udlejninger og
tilfredse kunder. Der er selvfølgelig stadig plads til forbedringer, og vi hører
meget gerne fra jer, der har kritik og forslag. En kort orientering om, hvad der
er sket siden sidst:
- Vej til Landsbyhuset fra Bondebjergvej / ny boldbane: Natur- og
Miljøklagenævnet (NMK) holdt møde d. 31. marts, og efter anmodning fra
Ringsted Kommune genoptog nævnet sagen, fordi den tidligere beslutning var
truffet på et forkert grundlag. OG NÆVNET OMGJORDE SIN
TIDLIGERE BESLUTNING, så den nødvendige jord til ny boldbane
og vej nu godt kan eksproprieres. Ejeren af jorden har dog frist frem til d. 8.
oktober til at anlægge en retssag mod nævnet med det formål at få retten til at
omstøde nævnets afgørelse. Og vi forventer da, at ejeren kan finde på at anlægge
en retssag - og måske endda i sidste øjeblik - for at trække sagen så meget i
langdrag som muligt. Men under alle omstændigheder er det godt for os, at
nævnet nu har truffet en - for os - positiv beslutning.
- Nedsættelse af energiafgiften: Vi har fået refunderet 67.000 kr. for perioden
fra husets åbning til d. 31/12 2013 i henhold til gældende regler.
- Ændring af låsesystem. Ændringerne er gennemført. Hvis du mener, at
noget stadig ikke fungerer efter hensigten, så giv en melding.
- Storskærm? Vi arbejder på at finde den rigtige tekniske løsning, så vi kan
mødes i huset og overvære transmissioner fra store (sports-)begivenheder.
- 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: Der afholdes - traditionen tro -

TOUR DE GYRSTINGE
den første lørdag i september, det vil i år sige
LØRDAG DEN 6. SEPTEMBER.

Afsæt allerede nu dagen, og påbegynd bare træningen - og jagten på sponsorer.
Henvend dig gerne til bestyrelsen med forslag / spørgsmål m.m.

Venlig hilsen Jens Andersen.
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 Kildeskolen skriver
Endnu et skoleår er ved at lakke mod ende. Et år fuld af gode, spændende og
lærerige undervisningsforløb. Børnene er blevet udfordret med stort og småt,
og alle har rykket sig meget.
Grønt flag:
Eleverne i mellemgruppen og udskolingen har i dette skoleåret haft fokus på
miljøet, og arbejder derfor målrettet mod at skaffe et grønt flag til skolen.
For at få et grønt flag skal eleverne arbejde med emner inden for affald, energi
og natur. I forbindelse med affald har eleverne samlet affald. I Gyrstinge blev
det til hele 6 kg på en halv time, eleverne har efterfølgende samlet affald i nær
tilknytning til deres bopæl, her har de samlet 18 kg. På skolen har de fået et
affaldssorteringssystem, hvor de sorterer i kompost, papir og andet affald.
Inden for energi har eleverne lært at bygge et kredsløb, så de kan få en pære til
at lyse. Derudover har de gjort en indsats for, at få alle på skolen til at spare på
energien, ved at have fokus på, hvad det betyder, hvis vi blot husker at slukke
lyset, når vi går. De har sat skilte op på hele skolen, så alle bliver husket på at
slukke lyset.
I naturemnet har de kastet sig ud i at se på vandhuller. De har efterfølgende
startet et projekt, som de kalder biodiversitet i Præstegårdshaven.  De er i gang
med at rense søen for grene og plantematerialer, efterfølgende skal de plante
nye planter og følge dyrelivet i søen. Efter sommerferien skal de sætte redekasser
op og håber derved, at fuglene vil vælge at „bosætte“ sig i præstegårdshaven.
For at få råd til projektet har eleverne solgt vinterlotteri og skrabekalendere.
Overskuddet herfra er gået til indkøb af kompostspande samt udstyr til
vandhullet, men da de fortsat mangler udstyr har grupperne ansøgt kommunens
støttefonde Agenda 21 og Landsbyforum om hjælp til at dække nogle af
udgifterne.
Et meget spændende projekt, som bevidstgør eleverne om, hvordan de kan
være med til at passe på vores miljø.
Skolefest:
Sidst i maj deltog 280 børn og forældre i årets skolefest. Temaet i år var „Det
vilde Vesten“, så mange mødte op i deres fineste cowboy eller indianerudstyr.
Inden festen havde eleverne arbejdet med temaet i alle fag, og på den måde
fået megen viden om emnet.
Festen blev holdt på årets første rigtige sommeraften, så alle aktiviteter samt
spisningen foregik udenfor. I løbet af aftenen underholdte elever med musiske
indslag, som var øvet i musikundervisningen, derud over var der mulighed for at
grave efter guld, kaste med lasso, bage pandekager over bål og meget andet.
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 Kildeskolen skriver - fortsat
En rigtig hyggelig og fornøjelig aften. Der skal lyde en stor tak til de forældre,
som hjalp både før, under og efter festen med praktiske opgaver. Uden denne
hjælp er det ikke muligt at holde sådan en fest.
Lige nu arbejder vi på at blive færdige med planlægningen af næste skoleår. Jeg
kan afsløre, at skoledagen fremover bliver struktureret anderledes end nu. Vi
har valgt, at lektionslængden fremover bliver forskellig, da det giver nogle
muligheder for at organisere undervisningen på en anderledes og bedre måde.
Samtidigt vil der være et motionsbånd i løbet af dagen, hvor eleverne skal lave
forskellige bevægelsesaktiviteter. Dagen afsluttes hver dag med, at eleverne
skal evaluere deres skoledag, så de på den måde inddrages i deres egen læring.
Alle ønskes en rigtig god, og forhåbentlig varm sommer.

Med venlig hilsen, Vibeke Havre, skoleleder

 Kildeskolens børnehave skriver
Fredag den 2. maj fejrede Kildeskolens børnehave 15 års fødselsdag. Som de
senere år, optrådte hver stue med et lille teaterstykke. Det er blevet øvet flere
gange, og spillet for deres kammerater på de andre stuer, vi har lavet rekvisitter,
og til sidst optaget stykkerne på video, så de kunne se sig selv optræde på
storskærm!  De mindste spillede „Guldlok og de tre bjørne“, de mellemste
spillede „Ulven og de 7 gedekid“, og de ældste „De tre små grise“.
Efter forestillingerne var der fællespisning med medbragte madkurve, og
efterfølgende kaffe og kage i gymnastiksalen, da sommeren endnu ikke havde
indfundet sig helt!
Herefter var der forskellige boder, der kunne besøges; et Lykkehjul med
spændende gevinster, flødebollekast-maskine, og ansigtsmaling. Derudover var
der popcornmaskine, som desværre fik aktiveret vores brandalarm, så det har
vi talt meget om med børnene efterfølgende!
En rigtig hyggelig dag og aften for både store og små – tak til forældrerådet,
som stod for planlægning og udførelse. Og tak for hjælpen til oprydningen, som
hurtigt er klaret, når der er mange til at slæbe!

Mvh børnehavens personale



11Bøgebladet juni 2014

Gyrstinge konfirmanderne 2014

Gyrstinge kirke 
Juni - juli 2014 

Foto: Wagnerfotografi
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Heldagsskole og konfirmandundervisning

Den nye skolereform med lange skoledage har unægteligt voldt hovedbrud med
hensyn til placeringen af konfirmandundervisningen. 7. klasse får fra den 1.
august 2014 35 timer på skoleskemaet (inkl. den understøttende undervisning)
– det vil sige, at 7. klasse i snit går i skole fra 08.00 – 15.00 hver dag.
Forhandlingerne med Ringsted ny Friskole er på plads og her vil eleverne få
et 60 minutters modul fra 7.45 – 8.45 en gang ugentlig, men dog over et længere
forløb end det sædvanlige, da konfirmanderne egentlig skal have 2 lektioner à
45 minutter ugentligt. Hertil kommer et modul på en hel dag + ½ dags ekskursion
samt nogle aftenarrangementer for at få regnestykket til at gå op.
Biskoppen har givet dispensation til denne tilrettelæggelse af undervisning.
Forhandlingerne med Byskovsskolen er også faldet på plads. Der vil blive
undervisning hver tirsdag ca. 14-16 på Benløse gamle Skole. Desuden vil der i
forløbet være undervisning 2 hele dage. Som noget helt nyt vil eleverne på
Byskovskolen også få 6 dobbelttimer (= 12 lektioner) på skolen i faget dansk
som værdibaseret undervisning  i formiddagstimerne ved præsterne og læreren
i fællesskab. Den værdibaserede undervisning vil have „påsken“ som tema.
Denne meget spændende aftale, der implementerer den nye undervisningsreform,
er netop godkendt af biskoppen.
Jeg kommer til at undervise samtlige børn fra landområderne, herunder også
eleverne fra Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge.

Folkeskolelovens § 53
§ 53. Tiden til konfirmandforberedelsen fastsættes ved forhandling mellem
kommunalbestyrelsen og præsterne i kommunen. Kan der ikke opnås enighed
mellem parterne, træffes afgørelsen af kommunalbestyrelsen efter forhandling
med de berørte menighedsråd.
Stk. 2 Der skal sikres konfirmandforberedelsen den nødvendige tid inden for
de rammer, der er angivet i § 16 stk. 4 (d.v.s. i dette tilfælde mellem 08.00-
16.00)

Lisbeth Lundbech
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Minikonfirmandundervisning

Minikonfirmandundervisningen for den kommende sæson er ikke lagt fast endnu,
da også den berøres af skolereformen som træder i kraft fra august 2014. De
9-11 årige får også en længere skoledag, dog lige knap så lang som 7. klassernes.
I slutningen af juni vil vi vide mere.
Vi vil dog bestræbe os på også fremover at kunne udbyde mini-
konfirmandundervisning, selv om de lange skoledage og trætte skolebørn udgør
et fagligt problem.

Lisbeth Lundbech

Gyrstinge torsdag den 14. august kl. 19.00
En ny konfirmandsæson står for døren og der inviteres til en introducerende
konfirmandforældreaften i Gyrstinge torsdag d. 14. august kl. 19.00, hvor jeg
glæder mig til at se den kommende konfirmand ifølge med mindst en af
forældrene. Søskende er også velkomne.
Vi slutter kl. 20.30.
Det vil være en aften med et fagligt og informativt indhold – en undervisningsgang,
hvor også forældrene er inviteret.

Lisbeth Lundbech

Konfirmandforældreaften

2. pinsedag

2. pinsedag ved Kongsgården i Vester Broby kl. 10.30
Pinse er Ånd og nyskabelse og 2. pinsedag er der tradition for en fælles udendørs
gudstjeneste. Vi holder traditionen ved lige og mødes derfor ved Kongsgården
i Vester Broby kl. 10.30

Kongsgården i Broby har fra gammel tid været den største gård i byen og kan
føre sin historie tilbage til Peder Sunesen (som efterfulgte Absalon som biskop
i Roskilde Stift 1161-1214). Den ligger smukt ned til Susåen.
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Gospelworkshop

Lørdag den 4. oktober
Jeg iler med allerede nu at melde datoen lørdag d. 4. oktober ud til
gospelworkshop. Vi blev jo desværre nødt til at aflyse det planlagte
gospelværksted i foråret p.g.a. sygdom.
Efterårets gospelworkshop ledes også af Gitte Paxevanos.

Lisbeth Lundbech

Hjemmealtergang

Hvis nogen ønsker en lille gudstjeneste med altergang i hjemmet, kommer jeg
gerne. Det er meget smukt og højtideligt og jeg har hele to altergangssæt til
hjemmealtergang liggende. Begge i sølv.
Bringstrup-Sigersteds er fra 1658 og skænket af Henrik Tygesøn og Bodil Jens
Datter. Henrik Tygesøn var præst i Bringstrup-Sigersted fra 1619 til 1663.
Gyrstinge Kirkes sygekalk er fra 1679.
Det er ikke til ulejlighed. Det er en del af præstens arbejde.

Lisbeth Lundbech

Få endnu mere ud af dit besøg i kirken

Det er blevet forår og sommer. Det betyder bl.a. at kirkerne er mere åbne. De
er til hverdag åbne, når graveren er på arbejde.
 Vore tre kirker har indkøbt en boks med kort over følgende temaer: „Bønner“,
„Brug kirkerummet“, „Velsignelser“, „Salmer“, „Bibelen“ og „Tanker“.

Det ser ganske snurrigt ud – ligner nærmest tebreve, men
- tag et kort
- lad dig inspirere
- tag gerne kortet med dig, når du går videre.

Lisbeth Lundbech
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Brudeudstyrslegat

Bryllupssæsonen står for døren. Jeg vil i den anledning gøre opmærksom på, at
der findes et brudeudstyrslegat som ikke længere er tidssvarende og står for at
skulle opløses. Fundatsen omhandler bl.a. vore sogne.
Der er en del penge, som skal deles ud til brude, som enten bor i vore sogne
eller som vender tilbage til vore kirker for at blive gift.
Legatportionerne vil være på ca. 5000 kr., som der skal svares skat af.
Ansøgningsskema kan rekvireres hos sognepræst Henrik Fuglsang Damgård,
Ringsted Sct. Bendts eller hos sognepræst Lisbeth Lundbech.

Lisbeth Lundbech

Til eftertanke

Ånd over ånder, kom ned fra det høje,
Ånd, som med Fader og Søn er vor Gud!

Kom, vore sjæle tilsammen at føje,
kom at berede den himmelske brud,
kalde, forsamle og Jesus forklare,

bygge Guds kirke, oplyse hans folk!
Det er din gerning, lad os den erfare,

vær i vort hjerte Guds kærligheds tolk!
Johan Nordahl Brun 1786.

N.F.S. Grundtvig 1845.

Gyrstinge menighedsråd mangler en graverafløser, når Kirsten har ferie og fri-
dage. Skulle der være nogle i sognet, som har lyst til det?
Det kunne f.eks. være en selvstændig, efterlønner eller pensionist.
Vi håber at nogle vil henvende sig til Kurt Jensen tlf. 5780 9325 (kirkeværge)
eller Else Hansen tlf. 5784 5212 (formand).

Med venlig hilsen Menighedsrådet

Graverafløser
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Der er kommet nye selvbetjeningsløsninger på borger.dk. Det drejer sig om:
- anmodning om begravelse eller ligbrænding
- omsorgs- og ansvarserklæring
- ansøgning om navngivning
- ansøgning om navneændring

Søg evt. den elektroniske blanket i søgefeltet på borger.dk. Man logger herefter
ind ved hjælp af sin NemID.
Hvad nyt er der i dette?
Jo, det nye er, at alle borgere ved lov er blevet forpligtet til at anvende
internettet til ansøgninger og anmeldelser til offentlige myndigheder.
Målsætningen er, at de offentlige myndigheder i 2015 skal modtage 80 % af
alle ansøgninger digitalt.
På kirkekontorerne er der dog stadig god hjælp at hente for de borgere, der
ikke kan bruge de digitale løsninger, når det drejer sig om 1) anmodning om
begravelse eller ligbrænding 2) omsorgs- og ansvarserklæring 3) ansøgning om
navngivning 4) ansøgning om navneændring.
Adressen og telefonnummeret for borgerne i Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge
pastorat er som hidtil: Bringstrup Præstegård, Egerupvej 11, 4100 Ringsted,
Tlf. 57 61 30 10.
Fremover vil attester blive delvist overflødige. Papirblanketter og formularer
skal udfases. Hvor man tidligere legitimerede sig ved hjælp af en attest, legitimerer
man sig nu primært med NemID.
Afgørelser vil blive sendt direkte til borgerens digitale post.
Selv om det foregår på borger.dk nu, er det stadig vigtigt, at omsorgs- og
ansvarserklæringen sendes (nu digitalt) inden 14 dage efter barnets fødsel, da
sagen ellers overgår til Statsforvaltningen med en lang sagsbehandlingstid til
følge.
Betaling for navneændring sker med Dankort på www.borger.dk. Navneændring
på bryllupsdagen er stadig gratis. Hvis navneændringen indgives på papir, skal
der betales via bank eller posthus og kvitteringen skal vedhæftes ansøgningen.
www.personregistrering.dk er også en nyttig internetadresse, hvor du stadig
kan finde svar på mange spørgsmål.                                 Lisbeth Lundbech

WWW.BORGER.DK
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Gudstjenesteliste Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge

Sognepræst Lisbeth Lundbech
Egerupvej 11, 4100 Ringsted
tlf. 57 61 30 10
llu@km.dk eller gyrstinge.sogn@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

Juni 2014
01. juni – 6.s.e.påske: Gyrstinge 9 (Mette Marbæk Johansen)
08. juni – Pinsedag: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
09. juni – Anden Pinsedag: Kongsgården, Vester Broby  10.30
15. juni – Trinitatis søndag: Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30
22. juni – 1. s. e. trin.: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30
29. juni – 2. s. e. trin.: Bringstrup 9 (Mette Marbæk Johansen)

Juli 2014
06. juli – 3. s. e. trin.: Gyrstinge 9 (Ulla Toft)
13. juli – 4. S. e. trin.: Sigersted 9 (Søren Legarth)
20. juli – 5. s. e. trin.: Bringstrup 9 (Søren Legarth)
27. juli – 6. s. e. trin.: Vetterslev 9 – Gyrstinge 10.30

August 2014
03. august – 7. s. e. trin.: Vetterslev 9 – Sigersted 10.30
10. august – 8. s. e. trin.: Gyrstinge 9 – Bringstrup 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
Sommersjov 2014
Der er nu blevet åbnet for tilmelding til sommersjov. Sommersjov arrangeres af
idrætsforeningen som en del af Ringsteds kommunes arrangementer for børn i
sommerferien. Vores sommerskole – idræts og friluftsliv i Gyrstinge er for de 6
til 13 årige. Den foregår mandag den 7. juli til torsdag den 10. juli – alle fire
dage fra 9-15, men med mulighed for pasning fra 8-16. Sommerskolen koster
150 kr og man melder sig til på www.gyrstingeif.dk. På sommerskolen skal vi
prøve forskellige sportsgrene, boldlege og gymnastikbaner og vi skal tæt på
dyr og natur i Gyrstinge. Dagene vil byde på hygge og en masse lege, krydret
med små overraskelser undervejs. Tilmelding skal foregå senest den 30. juni,
men da vi kun har 40 pladser, så meld til i god tid. Vi har stadig brug for voksne
til at hjælpe til med at arrangere sommerskolen, så har du tid og lyst, så ring
eller skriv til Jens på jens@gyrstingeif.dk eller 42 64 97 22.

Sommersæsonen
Vores sommer-springhold træner på livet løs i Landsbyhuset, hvor sommer
vollyball også stadig er i gang. Udenfor er forårssæsonen i fodbold i fuld gang
og der er stadig plads på holdene. Vores yngste fodboldhold for de 4-7 årige
drenge og piger træner om søndagen. De lidt ældre børn træner tirsdage og
torsdage og de ældste drenge træner mandag og onsdag. Vores seniorhold
træner mandag og onsdag aften. Se alle hold, trænere og tider på
www.gyrstingeif.dk. Hvis du er interesseret i at høre nærmere, så kontakt en af
trænerne, så hjælper vi med at finde det rigtige hold til dig.

Vintersæsonen 2014-15
Vi er i fuld gang med at planlægge den nye sæson. Har du nogle ønsker eller
ideer til nye hold eller ønsker du selv at være træner, så ring eller skriv til Jens
på jens@gyrstingeif.dk eller 42 64 97 22.

Venlig hilsen
Jens Hynne Petersen

formand
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 Bestyrelsen for Købmanden skriver
Nu kan vi efterhånden se resultaterne af det hårde slid, vi måtte igennem for at
få købmandsbutikken godt i gang. Der har været mange praktiske ting at få styr
på, samtidig med vi også gerne ville præge butikken med nye tiltag. Så herfra
skal der bestemt siges tak for den megen hjælp og støtte, mange frivillige har
ydet undervejs for at få tingene til at lykkes. Der er stadig nogle ting, vi skal
have styr på; men som vi af praktiske årsager har skubbet lidt, for at få taget
hånd om de vigtige ting først. Herunder kan bl.a. nævnes, at vi nu er påbegyndt
arbejdet med at få udarbejdet andelsbeviser.

Som I sikkert har bemærket, så er der kommet en række nye tiltag. Blandt
andet er det nu muligt at købe nybagt bake-off brød og kager. Det, at vi selv
bager, gør, at vi i større grad kan opfylde ønsker, når du lige står og mangler en
kage til kaffen eller får lyst til et nybagt franskbrød. Da vi kan bage løbende
betyder det, at vi undgår, at der går en masse til spilde, og at vi ofte i løbet 10-
15 minutter kan bage det, du lige står og mangler.

Derudover er det store udvalg af økologisk frugt & grønt fra Krogagergård
også blevet rigtig positivt modtaget. Der er i disse år fokus på lokale fødevarer,
og at det er noget vi har mulighed for at udnytte, gør at vi adskiller os fra de
mange traditionelle supermarkeder og discountbutikker.

Sidst men ikke mindst, så har vi introduceret Gyrstinge vinen. Der er her tale
om både rød- og hvidvin med billede på etiketten af Kilden i Store Bøgeskov,
som er områdets vartegn. Udover at være et par glimrende vine, er det også
oplagte gaveidéer, som fortæller deres egen historie om netop vores unikke
område.

Vi er glade for den opbakning, folk viser ved at handle hos købmanden, og vi
kan kun råde jer til fortsat at komme med gode idéer til nye tiltag eller ønsker til
sortimentet. Der er selvfølgelig en begrænsning for, hvor meget vi kan over-
komme af investeringer, hvorfor vi selvfølgelig også må prioritere, når der skal
bruges penge til nye tiltag. Derfor må I meget gerne fortælle venner, bekendte,
ny-tilflyttere m.v. om vigtigheden af at have en lokal købmand, og muligheden
for at blive andelshaver og dermed støtte op om vores lokale købmand. Skulle
der blandt andelshaverne være nogle, der har lyst til at købe flere andelsbeviser,
er I også meget velkomne til det. Yderligere information kan fås hos købman-
den.

M.v.h. Bestyrelsen
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Ringsted private skovbørnehave skriver
Her i skovbørnehaven er vi i fuld gang med vores spireprojekt, som har varet
det meste af foråret. Vi har anlagt køkkenhave, hvor der er lagt kartofler, sat
løg, sået ærter, gulerødder og rødbeder. Vi har også frugtbuske og
jordbærplanter.
Desuden har vi bygget et drivhus, hvor vi skal have tomatplanter, agurkplanter,
melonplanter mm. Børnene har selv været med til at bestemme, hvad vi skal
have i de forskellige bede og i drivhuset, og de har forspiret små planter på livet
løs.
D. 28. maj holder skolegruppen afslutning, hvor de viser et teaterstykke
„Snehvide og de 5 dværge“ for deres forældre. Skolegruppen har arbejdet
længe på at sy dragter og lave rekvisitter, så vi håber det bliver godt! Efter
skolegruppeafslutningen holder skolegruppen overnatning i shelterne ved
Hanemose til om onsdagen, og her skal vi rigtig hygge med mad over bål,
fortælling mm.
Skovbørnehaven holder den årlige sommerfest fredag d. 20. juni, og i år skal
det selvfølgelig være en markedsdag, hvor alle forældrene kan komme og købe
alle de mange planter vi har spiret. Vi får også besøg af borgmesteren, som
kommer og hejser det grønne flag, som vi igen i år har gjort os fortjent til gennem
vores naturprojekter. Vi glæder os meget til festen og håber det bliver en dejlig
dag.

Kristine Heine Kristensen
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 Læserne skriver
Broerne omkring Gyrstinge
De fire største broer over Frøsmoseåen er nu alle i god stand. Frøsmoseåen
udspringer næsten oppe ved Bringstrup og løber syd om Mørupskoven. Her
bliver det rensede spildevand fra Fjenneslev koblet til å-løbet. Navnet Frøsmose
Å kommer fra ordet Frø, som var Guden over mindre vandløb.

Den første bro fra Gyrstinge sø, er den nu nylig (2013) restaurerede og udvidede
bro ved Møllegården ved St. Bøgeskov.
Det virker som om at den nye vejføring over broen er forkert placeret, i forhold
til den naturlige kørselsretning. En forklaring kan være, at den renoverede bro
er opbygget på det gamle fundament. Måske har der været en vej der havde en
lidt anden retning dengang fundamentet blev bygget for 150 år siden, da den
endnu ældre bro var styrtet sammen (1865).
Det gamle fundament består af en kraftig væg i hver side af åen, som er muret
op i granitkvadre, samt en smallere støttemur midt i åen, også muret op af
granitkvadre. (Kvadre er tilhugget granitsten). Og da de bærende bjælker består
af 18 stk. to meter lange og 30x30 cm råt tilhuggede granitbjælker, 9 stk. lagt
fra hver side af murene i siden på åen og hvilende med den anden ende på
muren midt i åen, tyder det på, at det er det som blev bygget dengang.

Men hvorfor slår åen et brat sving imod vest, der hvor broen er bygget, og
løber derefter igen lige ud - kan det have noget med den tidligere vandmølle at
gøre? Der har jo nok været bro meget langt tilbage i tiden, for da vandmøllen
og møllehuset brændte i 1785, har man også inden den tid skulle kunne komme
til møllen fra begge sider af åen.
Dengang ejede Sorø Akademi Møllegården og vandmøllen, men Akademiet
ville ikke bygge en ny vandmølle, da det ikke var nogen god forretning at eje og
drive en vandmølle de steder, hvor der kun var vand nok til at møllen kunne
køre i vinterhalvåret.
På møllegården var der også en hesteomgang/hestemølle. En hesteomgang/
hestemølle er et stort vandret liggende kamhjul, hvor der er monteret en bom,
som hestene trak ved at gå i omgang. Det store kamhjul trak på et mindre
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  Læserne skriver - fortsat
kamhjul som sad på en aksel, der gik ind i møllehuset/kværnehuset. På den
måde fik man stadig malet korn, trods mangel på vand. Senere gik man over til
at bruge vindmøller. Og nu er det elektricitet der bruges.

Den senest renoverede bro på St.
Bøgeskovvej ved Møllegården.

Broen over Frøsmose åen i Lille Bøgeskov, ved Ørevadsgården, er bygget i
1942-1943, i forbindelse med renovering og udvidelse af vejen. Denne bro er
den bredeste af de fire broer over Frøsmoseåen, i alt 14 meter bred.
Den blev bygget på et helt nyt fundament, da den nye vej blev reetableret og
udvidet gennem Lille Bøgeskov og til krydset Bakkegårdsvej/Gyrstinge Bygade.
Men der har været en bro før denne, og endnu før, kun et vadested, da åbrinkerne
det pågældende sted var meget lave.
I forbindelse med reetableringen af det tidligere vejstykke blev vejen også
forlænget syd om Gyrstinge. Fra krydset Bakkegårdsvej/Gyrstinge Bygade blev
vejen ført til Hedemosevejen og videre til der, hvor Bondebjergvejen udmunder
nu. Før den tid skulle man igennem byen og over Bondebjergvejen for at komme
ud til Hedemosevejen eller ud til Holbækvejen.
Fra Hedemosen var der godt nok en skole/cykelsti som gik langs med
Blødebækken til Forskolen (nuværende Bakkegårdsvej 96).

Samtidigt med udvidelsen af vejen, oprettede den tyske besættelsesmagt en
telefonlinje med vel en 30-40 telefontråde på træmaster. Den gik på tværs af
Danmark, over Fyn. Men den blev saboteret flere gange både i Lille Bøgeskov
men også på Fyn. Sabotagen foregik ved at man savede masterne over, og
drejede/ endevendte dem en omgang, så alle trådene blev snoet sammen. På et
tidspunkt satte tyskerne vagt på langs linjerne, kan jeg huske.
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 Læserne skriver - fortsat
Arils bro som er nr. 3 fra Gyrstinge Sø er nok den pæneste og mest solide, den
blev om- og nybygget i 2008. Man havde regnet med at bygge oven på det
gamle fundament som blev bygget i 1865, da en endnu ældre bro var styrtet
sammen, men så besluttede man at etablere broen på et helt nyt fundament. Om
Arils bro er den ældste bro over Frøsmoseåen vides ikke. Men noget kunne
tyde på det, i henhold til navnet Aril. Aril betyder alders tid, altså siden Arils tid,
dvs. længere tilbage end nogen kan huske.

Broen over Frømoseåen, mellem Mørupskoven og Bjernedeskoven, blev
muligvis nybygget da åen i 1939-1940 blev fordybet og reguleret som man
kaldte det.

Skrevet og erindret af Børge Johansen, Gyrstinge

Mindfulnesshaven i Gyrstinge. Her kan du finde ro og fordybelse
Lidt udenfor Gyrstinge, tæt på Gyrstinge skovkro, ligger mindfulnesshaven.
Mindfulnesshaven har sin egen facebookgruppe, hvor der på alle hverdage er
en kort mindfulness tekst og et foto fra haven, for at minde dig om, hvordan du
kan bruge naturen til helbredelse.
Stedet drives af Doreen Møller Holmquist, der er Natur- og stressvejleder og
indehaver af www.mind4nature.dk. Hun er uddannet pædagog, naturvejleder
og mindfulness instruktør. Doreen har selv prøvet at være sygemeldt med stress
i et halvt år. Stedet er startet i april 2014.
Du kan kun komme i haven efter aftale eller, hvis du har tilmeldt dig en af de
mange aktiviteter, der foregår i haven. Stedet er for kvinder med forskellige
stressproblemer, som kan få en stressbehandling her. Dog kan begge køn, hver
mandag prøve en times aftenmeditation i drivhuset og en gang om måneden er
der en naturdag, med forskellige emner. Der har allerede været to succesfulde
dage med „vild mad“, som tema. Temaet i juni er“ Spis mad med hyld og eventyr“.
I juni starter „Mini mindfulness forløbet - sådan får du mere ud af din
sommerferie“. Det er for dig, der gerne vil have en sommerferie uden stress.

Hilsen Doreen Møller Holmquist

 Mindfulnesshaven skriver
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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 7.00 - 18.00
Lørdag 7.00 - 14.00
Søndag 7.00 - 12.00

Købmanden
- et aktiv for lokalsamfundet

Bestyrelsen
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Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvester
formand Bjarne Krog,
Ørnekildevej 22, Fjenneslev
5780 9457, 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 Jens Hynne Petersen,
Blødebjergvej 6, Ringsted
3393 0914, jens@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

Andelsforeningen „Købmanden“
formand Ole Olsen

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

Maj
21. Konfirmandindskrivning, Bringstrup præstegård, kl. 15-18

Skolefest, Kildeskolen
25. Menighedsmøde, Gyrstinge præstegård
27. Konfirmandindskrivning, Bringstrup præstegård, kl. 15-18

Møde vedr. Helhedsplan, arr. Lokalrådet
28. Sommerfest, den kommunale dagpleje i Gyrstinge

Juni
Bøgebladet udkommer

01. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
03. Bogbussen, Den Nye Købmand, kl. 15.30-16.00, hver tirsdag

Beboermøde vedr. fibernet, Landsbyhuset, kl. 19.30
09. Friluftsgudstjeneste, Vester Broby, kl. 10.30
17. Tirs.klub.: Udflugt til Knuthenborg safaripark
20. Sommerfest, Skovbørnehaven
23. Sct. Hansfest i præstegårdshaven, kl. 18.00
27. Kildeskolen går på sommerferie

Juli
07.-10. Sommersjov, arr. GIF
07.-25. Kildeskolens børnehave og SFO sommerlukket

August
Bøgebladet udkommer

14. Konfirmandforældreaften, Gyrstinge, kl. 19.00

September
06. Tour de Gyrstinge, arr. Landsbyhuset
16. Tirs.klub.: Sensommerfest på Gyrstinge skovkro
30. Tirs.klub.: Mini-udflugt til Kongsgården i Broby

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


