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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 Marie Hammer, 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 februar 2015 - deadline 25. jan.
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Lokalrådet skriver
Byfesten / Skolejubilæet den 9. oktober viste, at det giver rigtig god mening,
når skole, foreninger og råd laver noget i fællesskab. Det næste fælles arrangement
mellem skole, Lokalråd og Menighedsråd er lige om hjørnet, idet jule-
arrangementet søndag den 30. november, faktisk starter med at Lokalrådet og
Indskolingen sammen fælder det træ i lille Bøgeskov, som vi så sætter op ved
skolen som byens juletræ. Igen i år er træet sponseret af Sorø Akademi. Se
mere om arrangementet inde i bladet og på opslag ved Købmanden.

En flot helhedsplan for Gyrstinge-Ørslevvester blev i begyndelsen af november
fremsendt til Landsbyforum, der når de har fra alle lokalområder videresender
samlet til Ringsted kommune. Her skal planerne så meget gerne bl.a. indgå som
en del af kommunens ny Landdistriktspolitik som netop nu er i høring. Ligeledes
skal de naturligvis også være med til at danne grundlag for, hvilke projekter der
kan få hjælp af de Udviklingsmidler til landområderne kommunen har  afsat for
de næste år.

Åbne Lokalrådsmøder: Lokalrådsmøderne vil fremover være åbne for de af
Lokalområdets beboere, der måtte have interesse, enten generelt eller i
enkeltsager. Det er for os vigtigt at ingen i lokalområdet føler, at en lille gruppe,
i dette tilfælde Lokalrådet, alene beslutter hvad der er godt og vigtigt for beboerne
her i vores område. Dagsordenen for Lokalrådets månedlige møder vil forud
for mødet være at finde, dels på:  www.gyrstinge.dk dels i udhængsskabet ved
Købmanden.  

Der bliver i øjeblikket gravet rør ned til fibernet langs en del af vore veje og i
begyndelsen af det nye år vil der også blive trukket kabler og tilsluttet. Det er
dog ikke os alle, der bor på steder, hvor Seas finder det attraktivt at nedgrave
fibernet. Vi der bor helt ude på landet, må så i stedet se frem til, at en ny
mobilmast ved Gyrstinge mølle vil gøre det bedre og/eller muligt at anvende
mobiltelefonen. Den afventer lige nu at Ringsted kommune giver de nødvendige
tilladelser.

Vh. Bjarne Krog, formand Lokalrådet
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 Tirsdagsklubben skriver

 Forsidefoto
„Skovfogedhuset“ hedder dette billede. Huset eksisterer ikke længere, som
det lå i udkanten af St. Bøgeskov. Den bagvedliggende længe findes derimod
endnu - huser i dag Ringsted Private Skovbørnehave, og ejes af Stiftelsen Sorø
Akademi.

Velkommen i Tirsdagsklubben, som samler en stor flok af pensionister og
efterlønnere til foredrag, kortspil m.m. i vinterhalvåret.
Vi mødes i Gyrstinge Præstegård, tirsdage kl. 14-17, hvis ikke andet er oplyst.   
Arrangementer er noteret i Bøgebladets kalender og kommer i Lokalbladet,
Ringsted.
Julefesten med underholdning, smørrebrød m.m., er den 16. december og koster
pr. pers. 75,-kr. (alt incl.). Sidste frist for tilmelding er den 9. december til en af
nedenstående:
Else tlf. 5784 5212, Jonna tlf. 5786 6075 eller Inga O. tlf. 5761 6086. 
 
Kig ind, når du har tid og lyst, altid kaffe på kanden og god stemning!!
Glædelig jul og godt nytår !!   

Venlig hilsen, Arbejdsgruppen,
Inga O., Elna, Inga N., Else, Karin, Jonna og Hilde.

 
 
 



5Bøgebladet december 2014

  Kildeskolen skriver
December måned er nu lige om hjørnet, og det fejrer vi på Kildeskolen med
musical og julehygge. Sidste uge i november øver eleverne fra 4. – 6. klasse en
musical som hedder En snemand skal også mærke, at det er jul. Denne opføres
fredag den 28. november for forældre og børn.
De yngste elever skal julehygge, pynte skolen op, lære alt om julen og dens
traditioner og hente juletræ til skolen og lokalområdet i løbet af ugen.
I hele december måned fejrer vi advent hver mandag med fællessamling.
Sidste skoledag inden jul går vi traditionens tro i kirke, hvor vi hører juleevangeliet
samt synger julesalmer.

Vi arbejder fortsat på at få gjort skolereformen til en naturlig del af hverdagen.
Vi har valgt at have øget fokus på elevernes læringsmål og øver os på at synliggøre
overfor eleverne, hvad de skal lære, så eleverne bliver bevidste om, hvad det er
de skal lære i de forskellige fag. På samme måde vil vi gerne øge børnenes
bevidsthed om, hvad de har lært i løbet af dagen, samt lære dem at vurdere
dagen på en kvalitativ måde, derfor sluttes dagen med en kort evaluering. Vi
begyndte med at gøre det skriftligt, men har erfaret, at det ikke gav den ønskede
effekt, derfor er vi gået over til at forsøge at lave evalueringerne mundtlige. Vi
følger hele tiden de tiltag, vi har lavet og justerer dem undervejs, når vi opdager,
at noget ikke virker efter hensigten.

I forbindelse med Byfesten, havde vi fået købt alt for mange fakler, så hvis
nogen ønsker at købe dem, er I velkomne til at kontakte skolen for videre
aftale. Beløbet vil gå til multibanen.

Den 8. januar kl. 17.00 – 18.30 er der forældremøde for forældre til kommende
skolebørn. Har du et barn, som skal starte i skole til august 2015, er du derfor
meget velkommen til at møde op og høre meget mere om skolen.
I ønskes alle en glædelig december.

Hilsen Kisser Skovgård, SFO-leder og
Vibeke Havre, skoleleder



6

 Bestyrelsen for Købmanden skriver
Onsdag den 29. oktober havde vi en virkelig fin aften med vinsmagning og
prøvesmagning af hjortekød fra hjortefarmen ved St. Bøgeskov. Lise fra farmen
fortalte om opstarten og den lille gårdbutik, hun lige har startet. Kenn ledte os
på mesterlig vis gennem vinens  historier, og fortalte lidt om de forskellige vine.
Christian Kryger, som er her fra Gyrstinge, havde sammensat en meget fin
anretning med varer fra hjortefarmen og Krogagergård samt en fin fransk ost.
Vi vil få nogle af hjortefarmens varer til salg i vores købmandsbutik snart.

Vi har nedsat en lille gruppe, der vil sammensætte en tilbudsavis, som sendes til
de kunder, der har oplyst deres e-mail adresse. Har du ikke fået gjort det, kan
du give den til købmanden, så får du tilsendt den. Husk at du altid kan afmelde
den.

Så har vi været så heldige, at vi har fået en praktikant Sanne. Hun skal være hos
os i 4 uger. Det er rigtig dejligt med ekstra hænder i butikken.

Som noget nyt tilbyder Samer, at I kan oprette en konto og sætte et beløb ind
efter eget valg. Det betyder, at I kan handle uden kontanter eller kort. Vi har
stadig tilbud om, at I kan bestille varer via mail eller sms, så er de pakket klar til
afhentning, når I henter dem.

Vi har søgt om penge til computere, en iPad og en printer. Det har vi været så
heldige at få, så nu er der mulighed for at komme i butikken og gå på nettet. Der
vil være mulighed for at få hjælp, når der er frivillige i butikken. Det er ikke
spillemaskiner, og unge under 18 år må ikke bruge dem, da det vil kræve en
børneattest af de ansatte og frivillige. Der vil komme et opslag i butikken, hvornår
der er mulighed for hjælp.

Husk at handle i butikken i dag, så har du den også i morgen.
P.b.v Rie Houmand
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Julehyggedag 
Søndag den 30. november 

 
Kl. 13:30  Juleklippehygge for Indskolingen (På Kildeskolen) 
Kl. 15:00  Familiegudstjeneste i Gyrstinge Kirke. 
Kl. 16:00  Juletræstænding foran Kildeskolen. 

 
Derefter er der glögg, cacao, æbleskiver  
og historiefortælling i PrPræstegården. 

 
Deltagelse er gratis 

 
 

Arrangører:  
Kildeskolen, Gyrstinge Menighedsråd  

samt Lokalrådet for Gyrstinge-Ørslevvester  
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 Landsbyhuset skriver
De gode arrangementer falder nærmest over hinanden for tiden, og det er jo
dejligt, for vi tjener nogle penge, som kommer os alle sammen til gode. Det
eneste kedelige ved det er, at vi nogle gange er nødt til - kortvarigt - at lukke
dele af huset for de daglige brugere. Det håber vi på jeres forståelse for. Med
hensyn til det, der direkte „kommer os ved“ kan nævnes:
Vej til Landsbyhuset / ny boldbane: Som ventet har ejeren af jorden anlagt
retssag mod Miljø- og Naturklagenævnet for at få ændret nævnets beslutning
om, at Ringsted Kommune kan ekspropriere den nødvendige jord. I hører
nærmere, når vi kender datoen for retssagen. Men I kan være sikre på, at vi
gør, hvad vi kan for at blande os.
Mere lys på stierne: I løbet af uge 49 vil ledninger og master til de nye lamper
blive gravet ned. Selve toppen til lamperne kommer den 18. december, så først
i det nye år vil området ligge badet i lys.
Møde om jordvolden ved Blødebjergvej: Onsdag den 26. november afholder
Ringsted Kommune et møde med alle interesserede om, hvad der skal ske med
jordvolden. I skrivende stund kan vi ikke vide, hvad det ender med. Det er
lokalområdets ønske, at vi får en kælkebakke, men det behøver ikke have
noget med jordvolden at gøre.
Smadrede facadeglas: For tredje gang er et facadeglas ud mod fodboldbanen
blevet smadret. Hvis du ved noget om, hvordan det er gået til, vil vi meget gerne
vide det, mest for at sikre os mod gentagelser.
5-års-gennemgang: Om ca. ½ år har vi 5-års-gennemgang. Det betyder, at
hele Landsbyhuset skal gås igennem sammen med arkitekt og entreprenør, og
det skal afgøres, hvem der skal betale for udbedring af skader og mangler. Det
er vores sidste chance for at gøre entreprenøren ansvarlig for hans arbejde.
Derfor vil vi meget ger have, at alle brugere indberetter alle fejl og mangler, de
ser i huset.
Store arrangementer i nov.-dec.: Den 11. november afholdt Ringsted
Kommune møde for de frivillige foreningsledere i festsalen. Der var 105
deltagere, og en stor del af dem var rundt og se hele huset. Den 26. november
afholder Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter møde i festsalen, hvor mod-
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tagere af støtte fra Landdistriktspuljen kan udveksle erfaringer. Der forventes
ca. 70 deltagere. Den 2. december afholdes et debatmøde i hallen om
yderområdernes fremtid. Målgruppen er borgmestre og topembedsmænd fra
de 56 kommuner, der er har mulighed for at søge EU-støtte af de såkaldte
LAG-midler. Ringsted Kommune er ikke længere med i den gruppe af kommuner.
Der forventes ca. 100 deltagere.
Vi hører meget gerne fra jer, der har kritik og forslag – eller spørgsmål. Husk
„HAL-TILBUD“ på 200 kr./timen i weekenden. Du kan reservere tid ved at
sende en mail til hal-tilbud@gyrstinge.dk.

Venlig hilsen Jens Andersen, tlf. 57 84 55 26.

 Landsbyhuset skriver - fortsat

Husk Lokalrådets årlige Whiskyaften.
Fredag d. 30. januar kl. 19.30 i Landsbyhuset.
Pris 250 kr.
Mangler du en julegave ide til far, søn, morfar,
svigermor, eller vil du bare være god ved dig selv,
så bestil en billet til whiskyaftenen.

Kontakt Kenn Vium, 5784 5639 eller allerbedst
på e-mail kenn@vium.org

Lokalrådet skriver
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 Den kommunale dagpleje skriver
Når man er så heldig, at man både er kommunal dagplejer, og bor i de flotte
omgivelser ved Gyrstinge er det oplagt at være meget udenfor, og det er vi stort
set alle formiddage med dagplejebørnene. Kommunal dagplejer Irene, har over
en længere periode målrettet arbejdet med nogle emner indenfor udelivet, som
fx ‘fra jord til bord, årstider, plantning og høst’ og har efterfølende søgt om det
grønne spirer flag hos Friluftsrådet. Kort tid efter hun gjorde det, fik hun besked
om at hendes gode arbejde blev belønnet med et grønt flag, og hun var dermed
den første kommunale dagplejer i Ringsted kommune der er certificeret
naturdagplejer. Flaget blev overakt af Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten
ved en festlig ceremoni den 22. oktober ved præstegården i Gyrstinge, hvor de
kommunale dagplejere holder legestue hver onsdag. Alle lokale dagplejere,
pædagoger fra den kommunale dagpleje og leder, og også Mejsegruppen fra
Kildeskolens børnehave var kommet for at se det grønne flag blive hejst. Efter
ceremonien var der en lille fest i præstegårdshaven, hvor der blev bagt
pandekager over bålet, og hvor børnene kunne lave kunst på et lærred med
naturmaterialer som blomster, bær, kul og rødbeder. Det var en dejlig, og festlig
dag hvor vi hyggede os med børnene og hinanden, og hvor vi var udenfor, hvor
vi dagplejere elsker at være.
En af os dagplejere har her på det sidste dog måtte skifte gummistøvlerne og
regntøj ud for et par almindelige sko og en skoletaske, for Tina startede på en
uddannelse som pædagogisk assistent den 17. november, og er i skole det

næste års tid, hvorefter hun vender tilbage til sit arbejde.
Det er et tilbud fra den kommunale dagpleje i Ringsted,
som vil give dagplejerne mulighed for at uddanne sig, og
vil højne kvaliteten i den kommunale dagpleje endnu
mere.
Nu går vi ind i juletiden, og børnene er gået i gang med
at lave julehemmeligheder til far og mor. Vi glæder os til
en festlig juletræsfest og deltager i børne-
julegudstjenesten den 17. december i Gyrstinge kirke.Vi
ønsker alle læsere en rigtig god jul og godt nytår!

Ulla, Sanne, Tina, Birgitte og Irene, den kommunale dagpleje, Gyrstinge
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Gyrstinge kirke 
December 2014 - januar 2015 

Julekoncert med ny spændende duo i Gyrstinge kirke
tirsdag den 16. december kl. 19.30

Michael Sunding: Tangenter og vokal - Mia Engsager: Trombone og vokal

Julekoncert

Læs mere side 13
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Præsten skriver...

Så er det lige før det vender. Hvad vender? Lyset vender tilbage, vi går mod
lysere dage. Vi glemmer tit at huske på, når mørket igen trænges tilbage og
dagene bliver længere. Det gør det her i december måned. Så det er bare med
at nyde de mørke morgener og eftermiddage lidt endnu. Lad os hygge os ved
stearinlysets skær og den varme dampende te eller kaffe. Ja teen og kaffen kan
vi selvfølgelig også nyde til sommer. Men det giver ikke den samme hygge med
stearinlys på bordet kl. 20 en sommer aften. Der skal vi nyder de smukke
solnedgange i stedet.

Det nye år begynder i november. I hvert fald kirkeåret. Første advent falder i år
den 30. november, med adventsgudstjeneste og juletræs-tænding i skolegården.
Og ikke længe efter, den 22. december begynder det at blive lysere lige så
stille, dag for dag. Men op til og lige ovenpå kan vi midt i mørket, glæde os til
julen med dens glade budskab om kærlighedsbarnets fødsel. Jesu fødsel er
vores gave igennem hele livet, i mørke såvel som lyse tider. Det er da et glædeligt
budskab hver gang det lyder. Et budskab vi mødes omkring, i kirken hver jul.
I år bliver min første jul som præst, så for mig er den noget særligt. Jeg håber at
I vil hjælpe mig med at fylde kirken, så det rigtigt kan blive fejret, at Gud lod sin
Søn føde julenat.

Velkommen og på gensyn i Bringstrup, Sigersted eller Gyrstinge Kirker.
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Julekoncert

Julekoncert med ny spændende duo i Gyrstinge kirke
tirsdag den 16. december kl. 19.30

Michael Sunding: Tangenter og vokal - Mia Engsager: Trombone og vokal

De to musikere mødes nu i ny spændende duo, hvor deres musikalske verdener
smelter sammen til en. De har begge været vidt omkring i musikkens verden og
vil denne aften skabe stemningsfuld musik, som vil bringe juleglæden frem i
alles hjerter.

Med rødder fra blues, gospel, svensk visetradition og cubanske rytmer vil de
spille julemusik, som både vil være rørende og få fødderne til at vippe i takt.
Der vil være musikalske julegaver og overraskelser til alle.
Vi skal også synge nogle af julens bedste sange og salmer sammen.

Michael Sunding spiller Hammondorgel, klaver og synger og har turneret med
Etta Cameron, Billy Cross og Dr. Hook. Han har været pianist i 13 år med
salsabandet SalsaNaMa og spiller med Kenn Lending Blues Band.

Mia Engsager er uddannet trombonist fra Rytmisk Musikkonservatorium i
København og organist fra Sjællands kirkemusikskole. Hun arbejder som
organist i Vigersted og Kværkeby kirker og underviser på Ringsted Musik og
kulturskole. Hun komponerer musik og har spillet med i mange forskellige
orkestre og sammenhænge. Jazz, salsa, pop og klassisk musik har været på
programmet de sidste 20 år.
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www.borger.dk

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
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Gudstjenesteliste Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge

Gudstjenester i Gyrstinge: 21. dec. 4.s.i advent 10.30
24. dec. juleaften 15.15
26. dec. 2. juledag 10.30
1. jan. nytårsdag 15.00 nytårskur
11. jan.2.s.e.h.3.k. 10.30
25. jan.sidste s.e.h.3.k. 9.00

Gudstjenester i Bringstrup:7. dec. 2.s.i advent 10.30
21. dec. 4.s.i advent 9.00
24. dec. juleaften 14.00
25. dec. 1. juledag 9.00
28. dec. julesøndag 10.30
18. jan.2.s.e.h.3.k. 9.00
25. jan.sidste s.e.h.3.k. 10.30

Gudstjenester i Sigersted. 14. dec. 3.s.i advent 9.00 (Mette Marbæk
Johansen)

24. dec. juleaften 16.30
25. dec. 1.juledag 10.30
28. dec. julesøndag 9.00
4. jan. Hellig 3.k. 9.00 (Conni Gosmer Schmidt)
18. jan.2.s.e.h.3.k. 10.30

Alle gudstjenester er ved Marie Hammer, medmindre andet er angivet.
OBS! Der tages forbehold for ændringer!

Kirkelig vejviser

Sognepræst Marie Hammer
Egerupvej 11, 4100 Ringsted
tlf. 57 61 30 10
mh@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. 57 64 96 30
Træffes bedst tirsdag og onsdag aften.
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 Kilden til fitness skriver

Generalforsamling
Det er ved at være tid til vores årlige generalforsamling, som denne gang afholdes

tirsdag den 27. januar 2015 kl. 19-21
i Landsbyhuset. Bekendtgørelse om Generalforsamlingen sker desuden ved
opslag i fitnesscentret senest 14 dage før afholdelsen. Her vil det fremgå hvem
af de personer, der er på valg, der genopstiller. Se herunder hvem, der er på
valg. Indkomne forslag til agenda skal være formand Lone Sanggaard i hænde
senest 8 dage før afholdelsen.

Agenda:
1.Valg af dirigent
2.Valg af referent
3.Valg af stemmetællere
4.Beretning ved formand Lone Sanggaard
5.Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014
6.Fremlæggelse af budget for 2015
7.Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Følgende er på valg: Formand Lone Sanggaard, Kasserer Linda
Axelgaard samt menige medlemmer Søren Langkjær-Larsen og Mette
Andersen.
1. suppleant samt billagskontrollanter er desuden også på valg.
Desuden har sekretær Karin Christensen valgt at træde ud af bestyrelsen
og der skal derfor vælges ny sekretær.

8.Eventuelt
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Kilden til fitness skriver - fortsat
„Sjov fredag“ for 5.-9. klasse
Fredag den 23. januar kl. 16.30-20.00 holder vi åbent for alle elever fra 5.
klasse og opefter.
Det bliver bl.a. en „smagsprøve“ på, hvordan det er at gå til teenfitness,
fællesspisning og hygge. Vi glæder os til at se rigtig mange unge mennesker.
Hold øje med opslaget i centret eller duk op på dagen. Pris: 30 kr.

Holdtræning
Udover styrketræning på maskiner tilbyder vi stadig:
Indoor cycling og cirkeltræning, som er gratis for alle medlemmer.
Vores trofaste instruktør Steen er desværre pt sygemeldt på ubestemt tid, hvilket
betyder, at mandagene til tider bliver aflyst. Martin vikarierer dog de fleste
dage. Hold øje med holdplanen på vores hjemmeside under „kalender“.
Teenfitness for unge fra 12 år hver fredag kl. 17-18. Kun kr. 450,00 for hele
sæsonen!
NYHED: Cirkeltræning tilbydes nu også til ikke-medlemmer. Prisen for hele
sæsonen (aug. 2014 – maj 2015) er kun kr. 600,00. Ønsker man kun ½ sæson
(aug – dec 2014) koster det kr. 400,00.

Kontakt os på kilden@tilfitness.dk for mere information eller kom ned og få en
gratis prøvetime. Det er både billigt, sjovt og effektivt!!

Vi beder Jer have forståelse for, at alt arbejde i vores fælles foreningsfitness er
ulønnet og frivilligt. Vi gør det, fordi vi syntes det er sjovt! Derfor kan der også
forekomme længere svartider på Jeres henvendelser.

Vi ses i Kilden til Fitness! - På vegne af bestyrelsen og instruktørerne,
Karin Kjærgaard Christensen
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 Ringsted private skovbørnehave skriver
I skovbørnehaven har vi nydt det lune vejr, vi har nydt alle efterårsfarverne og
leget huler i alle bladende. Vi har været på svampejagt, kigget efter dyrespor og
leget i alle vandpytterne.
Vi har i de sidste par måneder, også haft rigtig travlt ude på legepladsen, da
børn og voksne med fælles hjælp har bygget et hønsehus og lavet en hønsegård.
Børnene har været med til at måle ud, save, bore og skrue, vi synes det er
vigtigt og sjovt, når børnene er med til at bygge, da børn og voksne har et fælles
mål og får en god oplevelse sammen. Samtidig er børnene også bedre til at
passe på vores ting, når de selv har været en del af processen.
Så nu er der flyttet 4 nye beboere ind i skovbørnehaven, nemlig 3 skovhøns og
1 hane. Vi håber på rigtig mange gode oplevelser med vores høns, vi glæder os
til at samle æg, og koge dem på bålet. Vi vil til påske prøve at ruge kyllinger ud.
Vi skal dagligt passe hønsene, give dem vores grønne affald, sørge for de har
vand og mad, samt muge ud og give dem frisk halm. Vores hønsegård, ligger i
forlængelse af vores nyetablerede køkkenhave, og her skal vi bruge hønselorten
som gødning.
Børn og forældre skal skiftes til at passe vores høns i weekenden.

Janva Ostenfeldt Hilsløv, Souschef
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 Gyrstinge i bevægelse skriver
Vi har modtaget et sponsorat på 10.000 kr. fra SEAS-nve. Onsdag den 5.
november kom 2 personer fra SEAS-nve plus en journalist og en fotograf forbi
Gyrstinge  og overrakte checken  på de 10.000 kr. til projektet. Repræsentanter
fra Lokalrådet, Landsbyhuset, Kildeskolen, Kildeskolens elevråd og Byg &
Bo stod klar til at give interview og svare på spørgsmål omkring projektet. De
var meget imponerede over alle de initiativer og aktiviteter, der er blevet gjort
og forsat bliver gjort af lokale borgere i Gyrstinge og Ørslevvester. Vi forsøger
at få artiklen sat i Bøgebladet til næste gang i januar, den nåede desværre ikke
at blive færdig til denne udgave. Checken vi fik på de 10.000 kr. bliver vist
hængt op i Landsbyhuset.
Status rent økonomisk: Vi har siden september hvor projektet blev skudt i gang
med Tour de Gyrstinge indsamlet 41.700 kr.
Der er forsat lang vej op til de 500.000 kr. som multibanen koster, men der er
også søgt mange fonde, som vi ikke har fået svar fra endnu. Lige nu har vi fået
besked fra „Lokale og anlægsfonden“ om, at vores ansøgning er gået videre til
næste bestyrelsesmøde hos dem, så vi krydser fingre og håber 100.000 kr.
kommer i hus. Skulle der være nogle lokale virksomheder, foreninger m.m.
som vil give et beløb til projektet, vil vi selvfølgelig blive meget glade, alt hvad
der står kr. efter tæller. Vi kan kontaktes på gyrstingeib@gmail.com eller på
mobil 22 90 89 97 (Hanne).
Vi laver ind imellem nogle lokale aktiviteter til indsamling. Lige for tiden sælges
der juleskrab til 20 kr. pr. stk. hos købmanden og på Ruhedahl  i julestuen.
Desuden vil nogle lokale børn sælge juleskrab til juletræstænding i Gyrstinge og
i løbet af december i Ringsted og Sorø. Hvert solgt lod giver 8 kr. til projektet
og de sidste 12 kr. går til Børnehjælpsdagen så de 20 kr. er godt givet ud. Vi
håber mange vil købe juleskrab og dermed støtte projektet.

Jeanette Baag
 og Hanne Aagesen
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 Husk at fortælle den gode historie...
Jeg var en kold og mørk novemberdag inviteret til foreningslederaften i Ringsted,
som i år blev holdt i Landbyhuset. Til den aften kom over 100 foreningsledere
fra hele Ringsted kommune. Jens Andersen og Steen Mortensen havde indledt
aftenen med at vise rundt i Landsbyhuset for de interesserede og senere på
aftenen var der erfaringsudveksling ved bordene. Der kunne jeg med stolthed
fortælle om Landsbyhuset og de andre ting vi har i gang i byen.

Senere på aftenen var Peter Bredsdorff-Larsen inviteret til at komme og fortælle.
Peter er blandt andet assistenttræner for herrelandsholdet i håndbold og han
var meget imponeret over, at det var lykkedes at få bygget et hus som
Landsbyhuset så langt ude på landet. Han fortalte også, at hvis der var nogen
som til at starte med havde sagt, at vi skulle bygge et Landsbyhus med
forsamlingshus, hal, vandrerhjem, fitness og mødelokale ude på en mark ude på
landet til over 17 millioner kroner, så ville man ikke tro, at det var muligt.

Vi har god grund til at være stolte over, hvad vi har opnået selv og der er ikke
bare kommet en mand (eller en kommune) med en stor papkasse med penge til
hele projektet. Da jeg var i gang med at fortælle om huset ved bordet, var der
en som spurgte, om vi ikke også var begyndt at drive Købmanden. Så kunne
jeg også stolt fortælle om det og om de nye projekter for en multibane ved
skolen – Gyrstinge i bevægelse og at fibernet er på vej til både Gyrstinge og
Ørslevvester.

En anden dag var jeg forbi vores far-mor-barn gymnastik hold og talte med
nogle forældre, som var nylig tilflyttere og som ikke kendte historien omkring
Landsbyhuset og at det kun er rengøringen, som ikke varetages af frivillig
arbejdskraft. Dette mindede mig endnu engang om, at huske at fortælle de
gode historier. Både for at heppe på os selv, men også for at fortælle tilflyttere
og folk som ikke kender historierne om det, så de også selv kan blive en del af
de gode historier og hvem ved – måske er de med til at „lave“ endnu bedre
historier i fremtiden.

Med venlig hilsen Jens Hynne Petersen
Stolt beboer i Gyrstinge og Ørslevvester lokalområde (og formand for

GIF). 
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 Peberdalsgård skriver
Peberdalsgaard BISON, holder det årlige Jule/Nytårssalg af Bisonkød,

lørdag den 13. december og søndag den 14. december fra kl. 10- 16
Det foregår som sidste år i Maskinhuset på gården, adressen er Gyrstingevej
88.
 
Der er blevet slagtet fire store tyrekalve, så der er meget at vælge imellem, hvis
man vil sikre sig noget lækkert kød til Juledagene og Nytårsaften.

 
Der er også mulighed for at købe sig en
sandwich, kaffe og kage.

Hilsen Gert og Inge-lise
 

Ruhedal skriver
Søstrenes Julestue, incl.salg af juletræer, har åbent på Ruhedal

lørdag og søndag fra kl. 10-17 (fra nu og til jul...)
Gyrstinge Bygade 49, Gyrstinge
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  Kildeskolens børnehave skriver
Så er året 2014 ved at rinde ud. Vi har haft en travl november med forberedelser
af diverse hemmeligheder – eller overraskelser, om man vil, som børnene har
produceret, og snart skal vi bare julehygge og afvikle de faste juletraditioner i
børnehaven.
Det starter i slutningen af november hvor vi henter juletræ, som skal stå indenfor
hele december. Vi har en del pynt allerede, men vores nuværende børn skal
selvfølgelig også ha’ lov til at sætte deres præg på træet. Vi skal derudover til
Ringsted og se Cirkus Nissesjov, og ligeledes en tur i Ishøj teater for at se
juleforestilling. Julegudstjeneste i kirken bliver det også til. I børnehaven skal vi
desuden afholde julefrokost, juletræsfest og det hele afsluttes med en
juleforældrekaffe sammen med SFO’en, så alle kan få ønsket hinanden en
glædelig jul.
Ser vi tilbage på året som helhed, har det været et år hvor vi i endnu højere grad
har brugt tid på at udvikle børnenes sprog, og sproglige kompetencer i det hele
taget. Vi tager udgangspunkt i den dialogiske læsning, som det også fra
forvaltningens side er højt prioriteret at vi gør. Det går bl.a. ud på, at historier
læses flere gange i en periode, hvor børnene gradvis involveres mere og mere i
historiefortællingen. Man kan evt. udvælge sig fokusord, som kan forklares,
leges, tegnes eller andet, så børnene på den måde får optaget nye ord i deres
ordforråd. Hos de yngste spiller vi ofte dukketeater over historierne, eller
børnene spiller selv teater.
Det er fantastisk at opleve hvordan børnene deltager mere og mere i historierne,
jo flere gange de hører dem, og ofte selv efterspørger bestemte bøger, som de
synes vi skal læse ved frokosten. Nogen børn fanger dem meget hurtigt – andre
har brug for lidt mere tid, og vi oplever, at når de får den ekstra tid til at fordybe
sig i historierne, bliver de ligeså engagerede i fællesoplæsningen, som deres
kammerater. Videnskaben har vurderet, at børn skal have læst/hørt 100 bøger,
inden de starter i skole – vi gør hvad vi kan, for at de både når at høre en masse
bøger, men også forstår og kan genfortælle, hvad de faktisk handler om.
I personalegruppen har vi fået uddelt Ipads, som vi i øjeblikket øver os på at
blive fortrolige med, så vi kan benytte dem i vores pædagogiske arbejde med
børnene, til f.eks. bogskrivning og digitale tarzanbaner. Det skal vi i gang med
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efter nytår.
Har du et barn, som snart skal i børnehave, er du altid
velkommen til at komme og besøge os. Vi er ikke så stor
en børnehave, og det gør at alle voksne kan nå at have
kontakt med alle børn i løbet af dagen. Det gør det trygt
for børnene, at de kender os alle godt, og rart for os voksne,
så vi lettere kan samarbejde om det enkelte barn. Vi har
dog plads til flere, så kontakt os endelig, hvis I vil hilse på.
Nummeret er 5762 7272, og ring helst inden 9.30 eller
efter kl. 12.00!

Mvh personalet, Kildeskolens børnehave

Kildeskolens børnehave skriver-fortsat

- Vi sørger for dem om natten. 
Gyrstinge Vandrerhjem 

Landsbyhuset, Gyrstinge Bygade 37 

Tlf. 42445523.  www.vandrerhjem.gyrstinge.dk 
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Dagmarbryggeriet
øl med historie ... og 5 familier

Lej et fadølsanlæg
 til din næste fest

Nørregade 20, Baghuset,
Ringsted

Åbent hver lørdag kl. 11-14
Tlf: 4117 5566

Dagmarbryggeriet.dk

ZONETERAPI
Gravers Helseservice

v/ Karin Graver Larsen

Landsbyhuset
Gyrstinge Bygade 36

Ring på 2426 9626 mellem 9-17
www.gravers-helseservice.dk

Nyrup Installation A/S
v/Aut. el-installatør Peter Nielsen
Intelligente instal., telefonanlæg,

hvidevarer, ventilation
El-installationer og service

tlf. 5780 3094
Bygaden 10 – Nyrup

pn@nyrup-installation.dk
www.nyrup-installation.dk

Bil 2048 2694 Fax 5780 3055

Lydanlæg udlejes
Henv. til Lokalrådet

lokalraadet@gyrstinge.dk

LOF
Ringsted Dag- & Aftenskole

Leder: Mogens Larsen
Gyrstinge Bygade 85, 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

Gyrstinge VVS A/S
Bakkegårdsvej 63

4100 Ringsted
Tlf.:5784 5323

  

Sorø afd. VVS & Blik
Østergade 6, 4180 Sorø

Tlf.:5783 5757
Besøg vores hjemmesider - vi har

det du søger. 
gyrstingevvs.dk 
bioeksperten.dk
pillefyrservice.dk
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Gørslev Skovindustri
Brænde, Briketter, Bark

tlf. 5780 8281
www.gorslev.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: tomrerthomsen@gmail.com
www.tomrerthomsen.dk

Mind4nature
Månedlige naturdage i
„mindfulness haven“.
Stressbehandlinger,

meditationsaftner, foredrag,
Kurser og urtekundskab
V. Stress og naturvejleder
Doreen Møller Holmquist

Gyrstinge skovhuse 27
4173 Fjenneslev
Tlf. 2094 0463

www.mind4nature.dk

Den Frie Dagpleje
v/ Carina Langkjær Larsen

- Et privat alternativ til det
 kommunale dagtilbud.

Gårdstofte 54
4100 Ringsted

2063 5803
www.denfriedagpleje.dk   

E-mail:  denfriedagpleje@gmail.com

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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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

Landsbyhuset
Vandrerhjem, fitness, festsal, sportshal,

mødelokale

Gyrstinge Bygade 36
4100 Ringsted

se kontaktoplysninger på
www.landsbyhuset-gyrstinge.dk
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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 Peter Flensted
Kildeskolens SFO og børnehave,
leder Kisser Rasmussen,
Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7266, kisr@ringsted.dk

Ringsted Kommunale Dagpleje
ringsteddagpleje.dagtilbud.ringsted.dk
leder Lone Schiøtt, 5762 8120

Ringsted Private Skovbørnehave
leder Hanne P. Weber,
Store Bøgeskovvej 30 B, Ringsted
3810 5040, hpw@ringstedskovborn.dk

Landsbyhuset, landsbyhuset-gyrstinge.dk
formand Jens Andersen,
Gyrstingevej 101, Ringsted
5784 5526, jahu1@privat.dk

Tirsdagsklubben
ved Hilde Andersen,
Borgvej 7, Sorø
5784 4840

Gyrstinge Hjemmeside,
www.gyrstinge.dk
webansvarlig Steen Mortensen,
Gyrstingevej 41, Ringsted
3195 0693, webmaster@gyrstinge.dk

Kilden til fitness, Landsbyhuset,
www.tilfitness.dk
formand 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
November
27. Julemøde, Bringstrup forsamlingshus, kl. 11.30
29.-30. Søstrenes Julestue, Ruhedal, kl. 10-17
30. Julegudstjeneste, Gyrstinge kirke, kl. 15.00

Juletræstænding, Kildeskolen, arr. Lokalråd og Menighedsråd, kl. 16.00

December
Bøgebladet udkommer

02. Tirs.klub.: Knud Rønne Hansen, Benløse: „ Arbejdsliv i Rwanda og Burundi,
1961-95“.

06.-07. Søstrenes Julestue, Ruhedal, kl. 10-17
07. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
09. Tirs.klub.: Kortspil

Bogbussen, Købmanden, kl. 15.30-16.00, hver tirsdag
13.-14. Bison-salg, Peberdalsgård, kl. 10-16

Søstrenes Julestue, Ruhedal, kl. 10-17
16. Tirs.klub.: Juleafslutning m. underholdning og smørrebrød

Julekoncert, Gyrstinge kirke, kl. 19.30
20.-21. Søstrenes Julestue, Ruhedal, kl. 10-17
22. Kildeskolen går på juleferie
23. Kildeskolens børnehave og SFO går på juleferie

Januar
05. Kildeskolen tilbage fra ferie
06. Tirs.klub.:Kortspil
08. Forældremøde for kommende skolebørn, Kildeskolen, kl. 17.00-18.30
13. Tirs.klub.: Kurt Hansen, Bringstrup: „Fotosafari i Afrika“ og „Islandsrejse“.
20. Tirs.klub.: Kortspil
23. „Sjov fredag“ for 5.-9. klasse, Landsbyhuset, kl. 16.30-20.00
27. Tirs.klub.: Status og banko

Generalforsamling, Kilden til fitness, Landsbyhuset, kl. 19-21
30. Whisky-aften, Landsbyhuset, arr. Lokalrådet, kl. 19.30

Februar
Bøgebladet udkommer

06. Madbix, Landsbyhuset, arr. Lokalrådet

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


