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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 24 63 59 35
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 26 19 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 Sara Horneman-Thielcke, 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 aug. 2015 - deadline 9. aug.
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Lokalrådet skriver
Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd er med sine 40 år landets ældste, så der er
noget at fejre. Spændende ting er der også fundet i arkiverne. Af referater,
avisartikler osv. fremgår det også, at det ikke altid har været lige let at finde
fælles fodslag til diverse initiativer. Men for at bevare de ting vi har og sætter
pris på er det bydende nødvendigt, at vi selv gør noget for at sætte ting i gang
og være vedholdende og netop det er der mange eksempler på gennem de
sidste 40 år.

Mange møder og rigtig meget arbejde med helhedsplaner osv. har der skullet til
inden, de af Ringsted kommune, bevilgede udviklingsmidler kan anvendes til
diverse projekter i landområderne. Men nu har de første projekter fået tilsagn
om tilskud fra puljen, der nu hedder Helhedsplanpuljen. Her fra Gyrstinge-
Ørslevvester blev  i første ansøgningsrunde søgt om støtte til en Multibane der
rummer masser af aktivitetsmuligheder. Landsbyforum har nikket ja til
ansøgningen, som dog også skal have et ja fra Økonomiudvalget på deres
junimøde, hvilket vi også forventer vil ske, så Multibanen kan realiseres i
sommerferien i kanten af skolegården tæt ved Bygaden, så den  bliver tilgængelig
for alle.

For dem der har ideer til gode projekter er næste ansøgningsrunde til
Helhedsplanpuljen d. 1. august.  Gadekæret i Ørslevvester og området omkring
kunne trænge til forskønnelse og bedre anvendelsesmuligheder, derfor inviterer
Lokalrådet alle Ørslevvester borgere til en snak d. 10. juni  kl. 19.00 ved
gadekæret. Lokalrådet medbringer en tår at drikke og håber I kommer med de
gode ideer.

Nyt skal der til, men gode traditioner er også godt. og derfor skal Sct. Hans
aften fejres i Præstegårdshaven  d. 23. juni kl. 18. Der vil være mad, kaffe osv.
til alle, div. aktiviteter for børnene og i år vil formanden for idrætsforeningen
Jens Hynne holde båltalen.

Vh. Bjarne Krog, Lokalrådet.
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 Lokalrådet skriver - fortsat

 Forsidefoto
Så lykkedes det at få et nyt luftfoto af Ørslevvester, som byen tager sig ud april
2015.

Invitation

Alle beboere i Ørslevvester inviteres til et uformelt møde
onsdag den 10. juni kl. 19.00 ved gadekæret

for at drøfte eventuelle ønsker for og ideer til udvikling/forskønnelse af
området omkring gadekæret i Ørslevvester.

Andre udviklingsideer for byen er naturligvis også velkomne.

Lokalrådet byder på en tår at drikke.

Hilsen Gyrstinge/Ørslevvester lokalråd

OOOOOp med humøret – og omsætningen
PPPPPut lidt ekstra i kurven hos købmanden, særligt i uge 24 (d. 8/6-14/6)
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Sankt Hans Fest
i Præstegårdshaven i Gyrstinge

Program: 18.00 Billetsalg
18.30 Maden er klar
20.30 Bålet tændes
20.45 Båltale
Herefter Aftensang i kirken
ved Jytte Wittorff
22.00 Aftenen slutter

Prisen er 70 kr. for voksne og 30 kr. for børn.
Øl, vand og vin kan købes.

Tirsdagsklubben sælger kaffe og kage.
Alle er velkomne, også hvis man spiser hjemmefra

eller selv medbringer mad.

Arrangør: Lokalrådet – Idrætsforeningen – Menighedsrådet
- Tirsdagsklubben
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 Bestyrelsen for købmanden skriver

Kære medborgere i Gyrstinge-Ørslevvester.
Generalforsamlingen i andelsselskabet for vores købmand havde et fint
fremmøde og en meget god og konstruktiv debat. Dette på trods af, at vi havde
fremlagt et regnskab med et stort underskud. I min beretning understregede
jeg, at hvis vi ikke får vores omsætning op, så lukker butikken med deraf følgende
negative følger for vores lokalsamfund.

På grund af manglende likviditet (pengemangel) og lageropbygning besluttede
vi efter nytår at reducere vores varelager, men dermed blev der for mange
tomme hylder, hvilket kunne tolkes som et signal om, at det gik dårligt for
forretningen.

Situationen ændrede sig, da vi her i foråret fik tilført yderligere kapital fra
Landsbyhuset, og vi har nu igen opbygget vores lager, så vores butik atter ser
indbydende ud. Men endnu en gang - hvis vi ikke får en større opbakning fra
alle i vores lokalsamfund, vil der være en stor risiko for, at butikken må lukke.

Vores problem er, at omsætningen  knap holder budgetterne, og det skyldes, at
vi har mistet kunder. Som  jeg ser det, er nyhedens interesse væk for dem, og
man går tilbage til det gamle indkøbsmønster.

Inspireret af mange gode forslag fra vores generalforsamling vil bestyrelsen nu
søge at øge aktiviteten omkring butikken.

Vi vil bl.a. lave nogle arrangementer med alle vores specialvareleverandører
over nogle lørdage med prøvesmagninger og gode tilbud  i butikken.Vi vil også
opsætte en form for barometer, som viser vores omsætning, og hvor langt vi er
i forhold til vores budget.

Derudover vil vi opsøge husstande, som ikke er på vores mailliste, for at få dem
med, så de kan følge med i både tilbud, arrangementer og butikkens tilstand.
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 Bestyrelsen for købmanden skriver

Vi vil også foretage en udvidet annoncering i Bøgebladet med små klip rundt
om i bladet. De fortæller om fordelene ved vores butik, herunder posthus,
apotek,  pakketrans og ikke mindst alle vores lokale produkter af fødevarer.

Der vil også blive etableret mail- og telefonbestilling af varer, som så er klar til
afhentning eller udbringning, når kunden ønsker dette.

Forudbetaling af et kommende vareforbrug på en oprettet konto hos købmanden
bliver også en mulighed. Så skal man ikke have penge med, hver gang man
kommer i butikken

Ud  fra den positive stemning og opbakning på vores generalforsamling vil
bestyrelsen arbejde hårdt for, at vi får gennemført disse aktiviteter, hvilket skal
bringe omsætningen op.

På www.gyrstinge.dk kan beretning og regnskab hentes, og der vil være
eksemplarer i butikken.

Med venlig hilsen og på gensyn i vores butik.
Ole Olsen, formand
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 Tirsdagsklubben skriver
Tirsdagsklubbens aktiviteter er sat næsten på „stand by„ i de kommende
måneder. Sidste aktivitet var besøg hos Inge-Lise og Gert den 19. maj, hvor
25 deltagere fik en spændende tur i folden og samtidig et indblik i, hvad det vil
sige at have bisoner som produktionsdyr. Hjemme på gården ventede „medbragt
kagebord“ og værtsparrets gode kaffe. TAK for invitationen til at kigge indenfor!
 
Den 9. juni er det udflugten med målet, „THORSVANG, Danmarks
Samlermuseum“ i Stege, som løber af stablen.
 
Til Sct. Hans-festen i Gyrstinge præstegårdshave er klubben igen på banen
med lækre kager og kaffe. Denne aften plejer vi at tjene et helt godt beløb til
klubbens øvrige aktiviteter. Det er altid en fornøjelse, at være med denne aften! 

Den kommende sæson starter med fest på Skovkroen den 15. september.  Mere
herom og om den nye sæsons aktiviteter i næste udgave af Bøgebladet.

Arbejdsgruppen ønsker alle en god sommer!  
De bedste hilsener, Hilde.

HHHHHvor er det godt, vi har en butik
VVVVVis flaget og støt købmanden, særligt i uge 24 (d. 8/6-14/6)
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 Lokalrådets sø-udvalg skriver
Det første nummer af „Nyt om Gyrstinge Sø“ blev udsendt i april til alle, der har
tilmeldt sig Søudvalgets mailgruppe. Såfremt man ønsker at modtage
nyhedsbrevet, kan tilmelding ske ved at sende sin mailadresse
til soeudvalget@gyrstinge.dk.
Nyhedsbrevet vil fremover blive udsendt, når der er relevant nyt om søen og
den planlægning, der i disse måneder foregår om dens fremtidige benyttelse.
  
Hvor er vi i procesen ?
Ringsted Kommune overtog søen den 1.7.2014, og man har besluttet at høre
borgernes mening om søens fremtidige benyttelse - og beskyttelse. Kommunen
har udarbejdet et debatoplæg og afholdt en række informationsmøder i løbet af
vinteren samt en opsamlende work-shop den 28.2.2015. Den 7.3.2015 var
sidste frist for indsendelse af forslag til kommunen. Her arbejder man nu med
forslagene, der skal munde ud i et udkast til helhedsplan, som sendes i høring i
august 2015. Det er så hensigten, at høringsfasen løber til oktober 2015, hvorefter
man i januar 2016 vil kunne vedtage planen i byrådet.
Søudvalget har indsendt sit forslag til den fremtidige benyttelse i marts.
Søudvalgets forslag kan på www.gyrstinge.dk. Samtlige høringssvar fremgår af
kommunens hjemmeside.

Forslag i høring
Men der sker noget allerede nu. Det er tilsyneladende ikke så enkelt at genetablere
de til- og afløbsforhold, der var – og bliver fremover – i søen. Kommunen har
derfor netop udarbejdet „Forslag til genopretning af vandløb, der leder til og fra
Gyrstinge Sø“, og forslaget ligger til høring frem til 9. juni 2015. (se kommunens
hjemmeside under høringer). Der er masser af  indviklet „teknik“ i forslaget,
som omfatter Kyringegrøften, Flædebækken og afløbet til Ringsted å.

Der er i forslaget tale om ret så omfattende ændringer af bl.a. dæmningerne og
forløbet af åen. Hensigten er at skabe faunapassage, give mulighed for en vis
regulering af vandstanden i søen samt at undgå oversvømmelse af visse arealer
omkring Flædebækken.
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 Lokalrådets sø-udvalg skriver - fortsat
Søudvalget
Søudvalget er nedsat af Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd, og det indsendte
forslag til kommunen skal betragtes som de lokale borgeres holdning til søens
fremtid. Det har været et gennemgående tema i udvalgets arbejde, at vores
forslag medvirker til bevaring og fremme af den storslåede natur og dyrelivet
omkring søen, samtidig med at borgerne får glæde af naturområdet.
  
Udvalget har arbejdet for at få borgernes mening om søens fremtid med i
planlægningen, og det er tilfredsstillende, at kommunen også har valgt netop
denne fremgangsmåde. Vi vil fortsat arbejde for de synspunkter, der ligger i
vores rapport, men når den overordnede planlægning er færdig, ligger der en
„hverdag“ forude, og her vil vi også gerne gøre en indsats.
 
Det lokale engagement
Vi har på møder med kommunen allerede foreslået en række
samarbejdsområder, hvor vi lokalt kan være behjælpelige. Vi forestiller os f.eks.,
at vi kan være behjælpelige med tilsyn, diverse praktisk arbejde, PR for området
og ideudveksling. Desuden vil vi kunne deltage i vedligeholdelsen af området
ved hjælp af græsningslaug. 

Endelig forestiller vi os, at Søudvalget også fremover bliver kommunens lokale
kontakt vedrørende søen.

Steen Kisselhegn

HHHHHvor mødes mennesker i en landsby?
FFFFFå en god nabosnak hos købmanden, særligt i uge 24 (d. 8/6-14/6)
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Årets konfirmander i Gyrstinge kirke

Foto: Milia Wagner

Gyrstinge kirke 
Juni - juli 2015 
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Farvel og goddag

Gyrstinge Menighedsråd vil hermed bringe en stor tak til Marie Hammer, som
har vikarieret for os i sognet under Lisbeth Lundbechs sygeorlov.

Marie stopper lidt før planlagt, idet hun har fået fast præsteembede i Nybøl
sogn i Sønderjylland.

Vi vil især huske Marie for hendes engagement, imødekommenhed, gode humør
og dertil altid med et smil på læben og et glimt i øjet.
Vi siger tillykke med embedet til Marie og ønsker god vind i det sønderjyske.

Samtidig vil vi byde velkommen til Sara Hornemann-Thielcke, som gør vikariatet
færdig frem til Lisbeth Lundbech vender tilbage på fuld tid til september.

Gyrstinge Menighedsråd

RRRRRundstykke til morgenkaffen?
BBBBBestil brød lige fra købmandens ovn i uge 24 (d. 8/6-14/6)
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Vejkirke i Gyrstinge

Gyrstinge Kirke igen vejkirke, og hvad er en vejkirke?
Svaret er ganske enkelt, for det er en kirke, som holder dørene åbent for
besøgende.

I Danmark er der over 2000 kirker. Nogle er næsten 1000 år gamle, andre er
nye. Mange – men ikke alle – er åbne for besøgende.
I dagligdagen er Gyrstinge Kirke altid åben i graverens arbejdstid, men vi har
valgt også at åbne kirken lørdage og mandage.
Det betyder så, at andre end graveren må åbne og lukke kirken. Tænker du, at
det kunne du nok være behjælpelig med en gang i mellem, hører vi gerne fra
dig.
Kontakt Kirsten Forsingdal – tlf. 5780 9457.

Når Gyrstinge Kirke igen er tilmeldt som vejkirke og annoncerer i folderen
Vejkirker, som udgives af kirkefondet, er det et ønske om at signalere åbenhed
i kirken. Det gør en lukket dør næppe.

Med Grethe Bagges fine
alterudsmykning, kan man opleve
kirkens kunst, symboler, arkitektur og
historie.

Man kan også bare sidde i stilhed og
tænke, bede en bøn eller læse i
fremlagt materiale.
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Konfirmandindskrivning 2015

Kære konfirmander, kære konfirmandforældre
Der vil være konfirmandindskrivning i Bringstrup Præstegård,

Egerupvej 11, 4100 Ringsted
mandag d. 8. juni kl. 15.00-18.00 og

onsdag d. 10. juni kl. 15.00-18.00

Konfirmanden møder blot op inden for det angivne tidsrum sammen med mindst
en af forældrene og indskrivningen foregår efter tur. Der kan således forekomme
ventetid.
På indskrivningsdagen har jeg en kort samtale med hver enkelt familie på mit
kontor, hvor jeg bl.a. spørger ind til konfirmationsønsker, særlige problemer
osv.
Det er vigtigt, at du møder op inden for de angivne tidspunkter, da jeg har brug
for at få et overblik. Rettidigt indskrevne vil få første ret til at få sine
konfirmationsønsker opfyldt. Er du forhindret, så ring mig på på tlf. 5761 3010
og vi finder et andet tidspunkt. Dette regnes naturligvis også som en rettidig
indskrivning.
„Mine“ kirker er smukke middelalderkirker, men små. Der konfirmeres derfor
kun 12 konfirmander pr. gudstjeneste. Melder der sig flere end 12 til samme
dag, udløser det derfor 2 konfirmationer på den udmeldte dag. Ved ikke-rettidig
tilmelding placeres barnet, hvor der er plads.
Udensogns konfirmander er velkomne, men jeg vil gøre opmærksom
på, at kirken har en forventning om, at de indskrevne konfirmander
bruger vore kirker til såvel kirkegang som konfirmation.
PS! Husk i øvrigt at medbringe dåbs-/navneattest

Lisbeth Lundbech

KONFIRMATIONSSØNDAGE 2016

24. april 2016 konfirmation i Bringstrup Kirke
1. maj 2016 konfirmation i Sigersted Kirke
8. maj 2016 konfirmation i Gyrstinge kirke.
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted

Kirkelig vejviser

Sognepræst Sara Horneman-Thielcke
Egerupvej 11, 4100 Ringsted
tlf. 57 61 30 10
shf@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.

Juni
07. juni – 1.s.e.trin.: Haraldsted 09.00 – Sigersted 10.30 (S.H-T)
14. juni – 2.s.e.trin.: Sigersted 09.00  – Bringstrup 10.30 (S.H-T)
21. juni – 3.s.e.trin.: Bringstrup 09.00  -  Gyrstinge 10.30 (S.H-T)
28. juni – 4.s.e.trin.: Gyrstinge 09.00  – Sigersted 10.30 (S.H-T)

Juli
05. juli – 5.s.e.trin.: Sigersted 09.00  – Bringstrup 10.30 (S.H-T)
12. juli – 6.s.e.trin.: Bringstrup 09.00  – Gyrstinge 10.30 (Lisbeth Lundbech))
19. juli – 7.s.e.trin.: Gyrstinge 09.00 – Sigersted 10.30 (Lisbeth Lundbech)
26. juli – 8.s.e.trin.: Vetterslev 09.00 – Bringstrup 10.30 (S.H-T)

August
02. august – 9.s.e.trin.: Høm 09.00 – Gyrstinge 10.30 (Lisbeth Lundbech)
09. august – 10.s.e.trin.: Sigersted 09.00 (Mette Marbæk Johansen)
16. august – 11.s.e.trin.: Bringstrup 09.00 (Mette Marbæk Johansen)
23. august – 12.s.e.trin.: Gyrstinge 09.00 (Conni Gosmer Schmidt)
30.august – 13.s.e.trin.: Sigersted 09.00 (Conni Gosmer Schmidt)

September
06. september – 14.s.e.trin.: Bringstrup 09.00  – Sigersted 10.30 (Lisbeth Lundbech)

OBS! Der tages forbehold for ændringer
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 Landsbyhuset skriver
Tak for endnu en sæson. Det er svært at forstå, at huset - lige om lidt - har
fungeret i 5 år. Meget af det bestyrelsen bruger tid på er ikke synligt for brugerne.
Det gælder fx den såkaldte 5-års-gennemgang, den sidste mulighed for at stille
rådgiver, arkitekt og entreprenør til ansvar for deres arbejde. Det er et stort
arbejde at forberede, og samtidig meget negativt, fordi vi skal fokusere på alt
det, der IKKE fungerer, som det skal. Alt det gode og positive bliver skubbet
i baggrunden. Vi håber, det snart er godt overstået.
- 5-års-gennemgang: Når I læser dette er gennemgangen afholdt. Det sker
torsdag d. 28. maj. Vi har en del ting på mangellisten, så det er mere end
spændende, hvordan det går. Entreprenøren (Kjær & Lassen) er under
økonomisk rekonstruktion, så de er repræsenteret ved en advokat. Vores
rådgiver, Peter Olsson, har sat os i kontakt med en meget erfaren advokat på
området. Han hedder Ole Bernt Hasling. Både Peter og Ole deltager i
gennemgangen. Arkitekterne deltager ikke, da de vil have penge for det, og det
mener vores rådgivere ikke, de skal have. Vi håber ikke, det hele ender i et
juridisk tovtrækkeri.
- Vej til Landsbyhuset / ny boldbane:  Datoen for retssagen om ekspropriation
er d. 6. oktober 2015. Sagen kommer for Frederiksberg ret. I hører nærmere.
- Jordvolden ved Blødebjergvej: For ikke at bruge penge på midlertidige
løsninger afventer kommunen retssagen om ekspropriation.
- Lys på boldbanen: Sagen ligger stadig stille. Vi har stadig ikke fået en vurdering
af, om alle master er i god nok stand. Desuden skal Landsbyhuset kun betale
for ledningsføring, og der skal også investeres i nye lamper. Så vidt vi er orienteret,
har en investor endnu ikke meldt sig.
- Arbejdsdag i Landsbyhuset: Et positivt problem: På grund af endnu en
udlejning kan det heller ikke lade sig gøre at afholde en arbejdsdag i Landsbyhuset
d. 22.8. I stedet mødes vi og klarer de vigtigste opgaver SØNDAG D. 21.
JUNI KL 9.00. Reservér gerne formiddagen.
- Kontrol af brugsvand: Som de fleste brugere af huset opdagede, var der
lukket for badning her i foråret. Peter Olsson var usikker på, om
vandinstallationerne var udført korrekt, og han frygtede derfor, at der var
skadelige bakterier i brugsvandet. Det viste sig heldigvis, at der ikke var
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 Landsbyhuset skriver - fortsat
problemer. For at kunne sove trygt om natten har bestyrelsen nu truffet en aftale
med firmaet Guldager om at foretage en årlig kontrol af vandet i august lige inde
sæsonen starter.
- Fibernetten er nu ført ind i Landsbyhuset. Det medførte nogle problemer
med låsesystemet, men alt skulle gerne fungere igen – hvad nettet angår bare
hurtigere.
Kritik, forslag – eller spørgsmål: Kontakt bestyrelsen.

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

  Gyrstinge i bevægelse skriver
Siden sidste Bøgeblad udkom i marts har vi fået afslag på vores ansøgning om
støtte til multibanen fra DBU/Nordea Fonden. Det var lige en streg i regningen,
da vores projekt lå lige i deres målgruppe, så vi havde håbet på, at den var
hjemme. Der havde været 72 ansøgere til Multibanepuljen, og ud af dem fik 14
tildelt støtte. Desværre blev vi ikke en af dem.

Hvad gør vi så :

Vi har da heldigvis andre ansøgninger ude bl.a. hos Tryg og Sydbank, som vi
venter svar fra her sidst i maj måned. Desuden har vi også søgt Sjællandske
Medier, som vi afventer svar fra i juni måned.

Vi har i samarbejde med Lokalrådet søgt om støtte hos Landsbyforum Ringsted
på 200.000 kr. til multibanen. Status på denne ansøgning d.d. er, at den er
blevet positivt modtaget, og Landsbyforum har indstillet vores ansøgning til
behandling på økonomiudvalgets møde d. 24. juni. 2015.

For at få vores ansøgning godkendt af Landsbyforum skulle vi vise et budget,
hvor meget vi mere eller mindre kunne realisere af multibanen, hvis vi fik de
200.000 kr. fra Landsbyforum. Det krævede, at vi fravalgte nogle af de aktiviteter
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 Gyrstinge i bevægelse skriver - fortsat
rundt om multibanen + fik lovning på nogle lokale sponsorater, hvis det blev
nødvendigt.

Hos Leverandøren UNO har vi desuden forhandlet os frem til en ekstra rabat
på 52.000 kr på multibanen, hvis banen kan opføres inden uge 35.

Vi fik sendt et budget afsted til Landsbyforum, hvor vi kun manglede 30.000 kr.
for at en multibane kunne opføres for det beløb, som vi har indsamlet.

Dvs. en multibane på 21 x 13 m med 4 hockey mål i banden + 2 håndboldmål
i hver ende af banen og 2 tribuner i banden til tilskuer. HVIS vi får bevilget
pengene fra Landsbyforum vil multibanen efter al sandsynlighed blive opført i
juli/august måned 2015……… ja du læste rigtigt.

Vi mangler stadigvæk de 30.000 kr. til multibanen, som vi håber, at de lokale
virksomheder vil hjælpe os med. Samt vi fortsætter naturligvis med at søge
midler til de aktiviteter rundt om banen, som vi lige nu ikke har pengene til.

Hvor der er vilje, er der vej…Og vi tror på, at det lykkes!

HHHHHent pakkeposten – køb yndlings-osten
KKKKKøbmanden kan meget – også i uge 24 (d. 8/6-14/6)
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GIF skriver
Sommeren nærmer sig og vi har fået godt gang i vores fodbold hold. Sammen
med en klubrådgiver fra DBU er vi i gang med at udvikle en plan for fodbolden
i Gyrstinge Idrætsforening. Som det første har vi fået nedskrevet de værdier vi
har i fodboldafdelingen. Det er Glæde, Fællesskab, Dygtiggørelse, Engagement
og Udvikling. Disse værdier skal ligge til grund for alt arbejdet med fodbolden.
Vi har fået nedsat et fodboldudvalg på foreløbig fem medlemmer, som skal stå
i spidsen for arbejdet og aflaste bestyrelsen. Vi arbejder på at kunne tilbyde
fodbold fra vugge til grav og har i første omgang oprettet et nyt hold for de
mindste. Det er et far-mor-barn og bold hold for de 3-6 årige piger og drenge.
Her er fokus på leg med bold, men der er også tid til at se på en blomst eller
sige hej til mor eller far. Holdet træner hver søndag fra kl. 10-11 ved
Landsbyhuset. Vi skal også dygtiggøre os på andre måder, så vi er ved at sende
en af trænerne på børnetrænerkursus for at få endnu flere ideer og inspiration til
træningen og et par af vores unge spillere på dommerkursus. Er du interesseret
i at starte til fodbold, så kontakt Daniel på fodbold@gyrstingeif.dk eller kom
forbi et af holdene, når de træner ved Landsbyhuset. Træningstiderne for U7,
U9, U14 og seniorholdet står på gyrstingeif.dk.

Vi er ved at lægge sidste hånd på planerne for den kommende sæson. Vi starter
sæsonen med et stort 24 timers sports arrangement i Landsbyhuset lørdag og
søndag den 29.-30. august. Her vil du kunne se og deltage på alle vores hold i
løbet af de 24 timer. Programmet annonceres fra starten af august på gyrstingeif.dk
og ved opslag i byen. I den kommende sæson vil vi i gymnastikafdelingen have
holdene far-mor-barn (1-3 årige), Spilopperne (3-4 årige), Krudtuglerne (5-6
årige) og De seje Springere fra 7 år. Endelig har vi også seniormotions holdet
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med Inga. Badminton vil i år have et børnehold, et ungdomshold og et voksenhold.
Derudover starter vi også familiebadminton, hvor børn/unge og voksne kan
spille sammen. Fodboldafdeling starter først indendørs efter efterårsferien.

Vi har også planlagt andre aktiviteter i foreningen i den kommende tid. Du kan
møde os til Sankt Hans i Præstegårdshaven i Gyrstinge, hvor vi står for baren
og slikboden. Vi har også booket Landsbyhuset lørdag den 19.9 til loppemarked,
så sæt kryds i kalenderen og begynd at finde ting frem, som du vil sælge denne
dag. Flere oplysninger om loppemarkedet kommer til august.

Med mange sommerhilsner fra Jens Hynne Petersen, formand

BBBBButikken giver liv i hverdagen
TTTTTal med din købmand i dag – eller i uge 24 (d. 8/6-14/6)
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  Kildeskolen skriver
Torsdag den 21. maj holdt vi på skolen „åben skoledag“ for alle interesserede.
Her mødte 120 glade børn, forældre og borgere op for at være med. Dagen
skulle vise, hvordan vi arbejder med skolereformen i praksis her på Kildeskolen.
Vi begyndte med kaffe, saft, kage og frugt. Herefter åbnede de forskellige
arbejdende værksteder. Man kunne bl.a. prøve hvordan vi arbejder med
bevægelse i undervisningen i form af QR-kode løb (stregkoder man scanner
med IPad eller smartphone og herefter skal løse nogle opgaver). Prøve Lego
robotter, som man ved hjælp af et programmeringsprogram på computeren,
kan få til at bevæge sig helt præcist i et bestemt mønster. Fremstille sjove billeder
med fotomanipulation, og alle skulle også en tur forbi musikværkstedet og øve
en sang, som sidst på eftermiddagen så smukt blev sunget i fællesrummet.

SFO lavede bål, hvor man kunne bage pandekager og her kunne man også
snitte en ske og brænde fordybningen i den med en glød fra bålet.
Til sidst blev dagen sluttet af med fællesspisning af den medbragte mad og
masser af hygge.
Tak til alle der var med til at skabe en rigtig dejlig dag.
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  Kildeskolen skriver - fortsat
Her op til sommerferien, hvor flere af børnene skal skifte afdeling, arbejdes der
med brobygning, for at give børnene en så god og tryg overgang som mulig.
Dette gælder både for skoledelen og i SFO.

I personalegruppen arbejdes der med kompetenceudvikling af medarbejderne
i Klasseledelse, med udgangspunkt i et kommunalt indsatsområde. Det handler
om en bestemt måde at arbejde med ledelse af børnegruppen, så man bedst
mulig understøtter deres læring og trivsel.

I Børnehaven har vi afholdt børnehavens fødselsdag. Temaet i år var diskofest.
Vi begyndte med velkomst i haven, herefter optrådte børnene for deres forældre,

med teaterstykker de havde øvet på og
lavet kulisser til i foråret, herefter
forsatte vi med spisning af mad fra den
store fælles buffet. Efter maden var der
diskofest for børn og barnlige sjæle,
med alt hvad der hører til af dans,
selvlysende armbånd, drinks, popcorn
osv. Til sidst blev festen sluttet af med
kaffe og masser af flotte og lækre

diskokager. Tak til jer der var med til at skabe en sjov og hyggelig fest.

Den 10. september afholdes der byfest igen, lige som sidste efterår, hvor vi
fejrede at folkeskolen fyldte 200 år og Kildeskolen fyldte 60 år. I år bliver det
som afslutning på et kunstprojekt, som alle børn skal deltage i på skolen.  Her
får vi besøg af to kunstnere, som kommer og laver en stor skulptur sammen
med børnene. Dette projekt afsluttes til byfesten, hvor skulpturen færdiggøres.
Efterfølgende skal den placeres ved hovedindgangen i skolegården. Så sæt
allerede nu x i kalenderen og kom og vær med til at skabe en god fest.

Hilsen Vibeke Havre, Skoleleder og
Kisser Skovgaard, Leder af SFO og børnehave

HHHHHvor højt kan vi få omsætningen op?
VVVVVis din opbakning til købmanden, særligt i uge 24 (d. 8/6-14/6)
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Nu har butikken - igen - alt til hverdagen. 
Du kan bestille dine varer - og få dem pakket, klar til afhentning. 

Evt. udbringning: Ring til Bjarne Møbius, tlf. 57 84 52 50. 
 

KØD fra Bisonfarmen, Hjortefarmen og Krogagergård 

GRØNT fra Bakkegården 

OST fra Osted Ost 

ØL fra Det lille Bryggeri 

BRØD lige fra ovnen 

 
 

OBS! NU OGSÅ 
ØKOLOGISK IS 

fra Skee Is 

   

Købmanden i Gyrstinge 

Mandag  fredag kl. 8-18 
lørdag kl. 8-14 
søndag kl. 8-12 

Tlf. 57 67 51 61, e-mail: kobmanden@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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Landsbyhuset
Vandrerhjem, fitness, festsal, sportshal,

mødelokale

Gyrstinge Bygade 36
4100 Ringsted

se kontaktoplysninger på
www.landsbyhuset-gyrstinge.dk

- Vi sørger for dem om natten. 
Gyrstinge Vandrerhjem 

Landsbyhuset, Gyrstinge Bygade 36 

Tlf. 42445523.  www.vandrerhjem.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
Maj
29. „Sjov fredag“, arr. Kilden til fitness, Landsbyhuset, kl. 17.00
30. Lokalrådet fejrer 40 års jubilæumsfest, Landsbyhuset, kl. 18.00

Juni
Bøgebladet udkommer

02. Bogbussen, Købmanden, kl. 15.30-16.00, hver tirsdag
07. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
08. Konfirmandindskrivning, Bringstrup præstegård
09. Tirs.klub.: Sommerudflugt
10. Konfirmandindskrivning, Bringstrup præstegård

Beboermøde i Ørslevvester, ved gadekæret, kl.19.00
21. Arbejdsdag Landsbyhuset, kl. 9.00
23. Skt. Hans fest, præstegårdshaven, kl. 18.00
26. Kildeskolen går på sommerferie

Juli

August
Bøgebladet udkommer

01. Ansøgningsfrist til Helhedsplan-puljen
29.-30. 24-timers sportsarrangement, arr. GIF, Landsbyhuset

September
05. Tour de Gyrstinge, arr. Landsbyhuset
10. Skole-/byfest med kunstprojekt
15. Tirs.klub.: Sensommerfest på Gyrstinge skovkro
19. Loppemarked, Landsbyhuset, arr. GIF

VVVVVi har en helt særlig butik i Gyrstinge
VVVVVis at du er enig, særligt i uge 24 (d. 8/6-14/6)

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


