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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 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 dec. 2015 - deadline 25. nov.
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Lokalrådet skriver
Lokalrådet har for nylig afleveret høringssvar vedr.  Ringtsed kommunes budget,
hvor vi bl.a. efterlyser visioner for erhverv og turisme,  gør opmærksom på at
der i budgettet tilsyneladende ikke er afsat midler til anlæg og vedligeholdelse af
bredarealerne ved Gyrstinge og Haraldsted sø. Nogle af skattekronerne  må
nødvendigvis anvendes på landet for at bibeholde og udnytte ressourcerne
herude.

Lokalråd og menighedsråd inviterer til en spændende aften med TV journalist
Rasmus Birkerod tirsdag den 27. oktober. Kort derefter nemlig fredag den 30.
oktober inviterer Lokalråd og Kildeskolens SFO til madbiks og efterfølgende
Halloween. Se mere om begge arrangementer andetsteds i bladet.

Der er nu lavet skitser til Gadekærsprojektet i Ørslevvester, hvor en række af
de ønsker fra det meget velbesøgte gadekærsmøde i sommer nu er indarbejdet.
De nærmeste naboer vil nu blive inddraget i det videre arbejde.

Købmanden i Gyrstinge er ikke kun et vigtigt lokalt indkøbssted, men er i høj
grad også med til at give liv i Bygaden, et mødested osv. Pladsen foran og
omkring butikken kan dog gøres mere indbydende og funktionel. Der er også
her lavet skitser, som vi ihærdigt sammen med bestyrelsen for købmanden
arbejder på at få lavet færdig hen over efteråret. Begge projekter søger vi
midler til fra helhedsplanpuljen i Ringsted kommune.

For tiden kommer der en hel del flygtninge til landet, som for at overleve har
måttet forlade deres hjem, deres land og deres netværk.  Her i Gyrstinge og
Ørslevvester har vi masser af ressourcer og netværk.  Kan vi hjælpe nogle af
dem med bolig osv. Dette emne vil komme på Lokalrådets næste offentlige
møde tirsdag d. 6. oktober kl. 19.30 i Præstegårdslængen. Kom og giv din
mening til kende.

Vh. Bjarne Krog
Lokalrådet.
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 Sø-udvalget skriver

 Forsidefoto

OOOOOp med humøret – og omsætningen
PPPPPut lidt ekstra i kurven hos købmanden

Helhedsplanen for Gyrstinge sø er sendt i høring.
Kommunen har nu udarbejdet et forslag til helhedsplan for Gyrstinge og
Haraldsted søer og forslaget er lagt frem til høring indtil 9.11.2015.

Der er overordnet set tale om et godt og gennemarbejdet forslag til helhedsplan,
der i vid udstrækning tager hensyn til de synspunkter, som vi har haft i Søudvalget
under Lokalrådet. Som hovedpunkter kan nævnes, at søen skal udbygges som
et stille naturområde og i væsentlig grad friholdes for ændringer ud over
naturgenopretning. Andre hovedpunkter er etableringen af en sti hele vejen rundt
om søen, oprettelse af et brugerråd, fastholdelse af de allerede eksisterende
adgangsveje samt et løfte om videreførsel af bestående aftaler med foreninger,
naboer m. fl..

Helhedsplanen er fremlagt på kommunens hjemmeside under „høringer“ og er
et dokument på 39 sider.

Når dette nummer af Bøgebladet udkommer har vi diskuteret udkastet i
Søudvalget og vil være i gang med at udarbejde et høringssvar. Vi vil lægge
høringssvaret på Gyrstinge.dk, så alle har mulighed for at følge udvalgets indstilling.

Det forventes, at byrådet vil godkende den endelige helhedsplan i første kvartal
af 2016.

Steen Kisselhegn
Søudvalget

Kilden i St. Bøgeskov, fra mens der stadig var vand i Gyrstinge sø!



5Bøgebladet oktober 2015

Fællesspisning i Gyrstinge
Sædvanligvis holder Lokalrådet for Gyrstinge-Ørslevvester fællesspisning
den 1. fredag i måneden, men det bliver anderledes i november, idet vi denne
gang flytter begivenheden til hallen i Landsbyhuset

fredag den 30. oktober
i anledning af Halloween. Kildeskolens SFO vil sørge for uhyggelig
underholdning efter spisningen, som denne gang vil være en buffet bestående
af de retter, gæsterne selv tager med. Alle skal altså medbringe en ret svarende
til det antal personer, man er. Disse bliver sat på et buffetbord, og så kan
man ellers bare tage for sig af retterne. Man medbringer selv service og
bestik. Husk glas. Lokalrådet vil sørge for drikkevarer. Tilmelding er
nødvendig af hensyn til indkøb og opstilling af borde og stole og kan ske til
Vera på tlf. 2364 3113 eller på mail til mad@gyrstinge.dk senest søndag
den 25. oktober. Oplys desuden hvor mange der deltager i Halloween-
løbet. Aftenen slutter med kaffe og kage.

Halloween
Så er det ved den tid, hvor der dukker uhyggelige ting og væsener op igen.
Det sker i Gyrstinge fredag den 30. oktober omkring mørkets frembrud.
Djævlens hjælper Heksen & co. inviterer til lidt uhyggeligt sjov, når mørket
er  faldet på ca. kl. 19.00, og mærkelige ting kan ske. Du skal helst være
skolebarn for at være med, og ellers skal du have en forælder med i hånden.
For det bliver lidt uhyggeligt...
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HHHHHvor er det godt, vi har en butik
VVVVVis flaget og støt købmanden

 Tirsdagsklubben skriver
Efter den netop veloverståede sensommerfest på Skovkroen med deltagelse
af 46 medlemmer, venter nu den egentlige sæson .

Dette efterårs mini-udflugt, den 29. september, går til Sorø Museum med
særudstilling af Danefæ, fundet i Region Vest-Sjælland.
Som skrevet i sidste udgave af Bøgebladet indbydes til illustreret foredrag med
„emeritus tolder„, Peter Rugbjerg, den 6. oktober, og den 20. oktober er Karen
Giersing, med foredrag og billeder fra Papua New Guinea, på programmet.
 
Jytte Wittorf, som i masser af år har beskæftiget sig med „gammelt og
antikt„  kommer den 3. november og gør os klogere på, hvad der er hvad
indenfor den branche. Der vil desuden blive mulighed for at få en snak
om deltagernes medbragte  “guld fra Gyrstinges gemmer„! 

Bent Hansen, Dalby, vil den 17. november fortælle om „Mor Inger“,
provstedatteren fra Skælskør, som brugte 25 år af sit liv blandt ensomme og
hjemløse på Vesterbro i København. 

Tirsdage uden foredrag er der kortspil på programmet. Til klubbens
arrangementer er alle interesserede velkomne. Medbring kop og kage. Kaffen
købes billigt på stedet.

De bedste hilsener og på gensyn, tirsdage kl. 14-17 i Gyrstinge
Præstegård, Arbejdsgruppen.
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Skotsk whisky aften.
Så gør vi det igen, for 12. gang.

   
Lokalrådet i Gyrstinge/Ørslevvester indbyder til en whiskysmagning,
 fredag d. 29. januar 2016 kl. 19.30 i Gyrstinge Landsbyhus.

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

har en chance for at planlægge datoen. 
Tilmeldingerne bliver behandlet efter „først til mølle“ princippet. Der er

plads til max. 60 personer.

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

prisen fastholdt på 250 kr. for deltagelsen i arrangementet, indeholdende 8
whiskys, et let traktement og en øl/vand..

Der vil blive præsenteret et udvalg af de forskellige whiskys, som Skotland
er så kendt for, lige fra Whisky lavet på det blideste kildevand og lette bygmalt
til de tunge Whiskys lavet på „mosevand“ og bygmalt røget over mosetørv.
Som traditionen byder, så er der også en „udenlandsk“ single malt.
Kort sagt er der mulighed for at prøve et udsnit af de mange forskellige
skotske varianter og samtidig få lidt af vide om whiskyfremstilling.
Kenn står for præsentationen af whiskyen.
Er du interesseret, så kontakt Kenn på telefon 5784 5639/eller mail
kenn@vium.org, gerne hurtigt, da der er begrænset deltager antal.
For en god ordens skyld, så er der rygeforbud til dette arrangement, der er
selvfølgelig mulighed for at gå udendørs, når/hvis trangen opstår, når de røgede
whiskys er i glasset.

Vel mødt
på Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvesters vegne

Kenn.
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 Bestyrelsen for Købmanden skriver

HHHHHvor mødes mennesker i en landsby?
FFFFFå en god nabosnak hos købmanden

Ny butiksbestyrer, ekstraordinær generalforsamling og mange
aktiviteter.
Det har været en travl periode hos Købmanden. Samer Massoud meddelte i
juli, at han ønskede at fratræde som butiksbestyrer pga. de lange arbejdstider
og hensynet til hans familie. Samer har gjort et stort stykke arbejde i butikken
og fra bestyrelsens side skal der lyde en tak til ham for 1 ½ års indsats for
Købmanden.

Som ny butiksbestyrer har vi ansat Tina Lindstorff. Mange kunder kender Tina
fra den tid, hun var hos Malene, der drev butikken indtil december 2013. Tina
er allerede godt i gang med at sætte sit eget præg på butikken – det gælder bl.a.
priser, sortiment og indretning.

Vi er glade for, at Tina har påtaget sig opgaven at føre butikken videre, og vi ser
frem til et godt samarbejde med hende. Og så er Tina flyttet til Gyrstinge.

I september måned havde vi i forbindelse med cykelløbet mange ekstra gode
tilbud, hvilket gav en god omsætning. Og den 19.9 afholdt vi markedsdag samt
grillfest med helstegt pattegris. Vi havde en god dag, med mange kunder i butikken
og ca. 70 deltagere til spisningen om aftenen.

Torsdag d 24.9. havde vi ekstraordinær generalforsamling, hvor vi gennemgik
halvårsresultatet og forventningerne til årsresultatet. Der er desværre udsigt til
et betydeligt underskud for 2015 pga. en for lille omsætning. Der er simpelthen
et tvingende behov for, at flere handler i butikken.

Der er dog en positiv tendens, idet vores omsætning de sidste uger er steget fra
kr.60-65.000 om ugen til kr. 73-74.000 om ugen. Men der er stadig et stykke
vej op til de knap kr. 90.000, som er vores budgetterede målsætning. Og det
kan vi godt nå, hvis vi anstrenger os og flere handler i butikken.
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 Bestyrelsen for Købmanden skriver

På generalforsamlingen, hvor der var ca. 30 deltagere, var der en positiv stemning
og mange gode forslag til at øge omsætningen. Bestyrelsen har noteret alle
forslag og vil arbejde videre med dem. Men det er allerede besluttet at sætte en
form for omsætningsskema op i butikken, sende flere nyhedsmails ud samt at
en kopi af vores tilbud vil være til afhentning i butikken.

Vi vil også i større udstrækning slå på, at vi har mange lokale rå- og færdigvarer.
Der er tale om 7-10 forskellige varegrupper, som vi har repræsenteret i butikken.
Hvis du har lyst og tid til at gøre en indsats for Købmanden, kan vi bruge dig
som  frivillig hjælper et par timer om ugen. Vi mangler frivillige til både tirsdage
og torsdage. Vi kan også bruge dig, hvis du kun har lyst til at lave enkeltopgaver,
f.eks. endagsarrangementer. Interesserede bedes henvende sig til Tina eller
bestyrelsen.

Ole Olsen
formand
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Efteråret lurer lige om hjørnet, og i skovbørnehaven nydes der godt af alle de
herligheder det bringer med sig.
Børnene høster for tiden  frugten af deres anstrengelser i køkkenhaven. Kartofler
og gulerødder bliver, sammen med æg fra hønsene, til lækkerier på bål i
Hanemosen. At kunne følge råvarerne hele vejen er spændende for børnene.
Hønsene er også et stort hit. I weekenderne passer børnene hønsene på skift
sammen med deres forældre. Og lige nu er der en af hønsene der ruger. Det
bliver fulgt tæt i håb om måske at få små kyllinger.
I skoven er der lige nu masser af svampe, som børnene også undersøger. Der
sammenlignes ivrigt i de medbragte bøger.

Som daglige brugere af skoven, og alt hvad den har at tilbyde, giver børnene
også noget tilbage. For nylig brugte de derfor en dag på at rense „stranden“
nede ved søen for affald. Der var desværre nok at komme efter, af alt fra
flasker og dåser, til en ødelagt stol og sågar en indkøbsvogn.

For de ældste børn i børnehaven – Skolegruppen, er det en tradition at der
arrangeres en overnatning i shelterne i Hanemosen. Overnatningen plejer at
foregå lige inden børnene stopper før sommerferien, men da denne periode
ofte er fyldt med andre arrangementer, blev det i år besluttet at bruge turen som
en ryste-sammen-tur for den nye skolegruppe.
Hele dagen fredag den 4. september blev således brugt på masser af hygge i
Hanemosen. I ugerne op til havde børnene blandt andet selv været med til at
bestemme menuen til dagen. På bedste demokratiske vis var der blevet stemt,
og valget faldt på risengrød lavet over bål, og pizzaer bagt i vikingeovn.
Det blev et rigtig hyggeligt døgn for børnene, og lørdag morgen kunne forældrene
hente nogle meget stolte og glade børn, og afslutte med fælles morgenmad i
skoven.

En anden årlig tilbagevendende begivenhed er bedsteforældredagen. Her
inviteres børnenes bedsteforældre med en tur i skoven, så de kan se en del af
deres børnebørns hverdag. I år blev dagen holdt den 18 september, og rigtig
mange bedsteforældre kiggede forbi og fik en god dag sammen.

Ringsted Private Skovbørnehave skriver
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Gyrstinge kirke 
oktober—november 2015 

Sammenkomst for ældre og efterlønnere

Kære ældre borgere og efterlønnere
Vi afslutter kirkeåret med at indbyde jer til en hyggelig og uformel sammenkomst
i Gyrstinge Præstegård

Søndag eftermiddag den 22. november fra kl. 14.30 – 17.

I skrivende stund er arrangementet ikke færdig planlagt, men vi begynder med
en gudstjeneste kl. 14.30 i Gyrstinge Kirke, fortsætter i Præstegården hvor
menighedsrådene er vært ved et kaffebord og der sluttes af med underholdning
af Mikkelskvartetten fra Slagelse, som vil optræde med bl.a. årstidssange,
operette potpourrier og synge for til fællessange.

Vi beder jer sætte kryds i kalenderen og se nærmere om arrangementet i
Lokalavisen og hos Købmanden, når tiden nærmer sig.

Venlig hilsen
 Menighedsrådene i Bringstrup Sigersted  og Gyrstinge
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Rasmus Birkerod

Rasmus Birkerod gæster Gyrstinge præstegård
tirsdag d. 27. oktober kl. 19.30

Rasmus Birkerod bosiddende i Haslev er TV journalist på TV2 Øst. Han kommer
og fortæller om sit arbejde og bl.a. om det kendte program „Præstens Lektie“,
som er et debatprogram, der sætter fokus på tro og tvivl, etik og livsanskuelse.

En af de ting, der inspirerede Rasmus Birkerod til programmet, er spørgsmålet
om homoseksuelle har ret til at blive viet i Folkekirken? Han vurderer også, at
der er stor interesse for trosstoffet, til trods for halvtomme kirker mange steder
i regionen. Rasmus Birkerod har bl. a. været rejseleder i Israel. Hans interesser
spænder vidt fra religion, tro, spiritualitet, filosofi, Mellemøsten over rødvin til
sport, politik og økonomi.
Mon ikke der venter os en spændende aften?

Lokalråd og Menighedsråd er vært ved et mindre traktement.
Vel mødt Lokalrådet og Menighedsrådet
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Halloween i Bringstrup 31. oktober

Musikturnéteatret Elantori med stykket „Sorrig og glæde“
i Bringstrup kirke kl. 17.00

I stykket Sorrig og glæde har et nyt og anderledes kirketeater taget form.
Musikturnéteatret Elantori har skabt en levende og lærerig teaterforestilling
for børn og deres voksne. Den skal vi se i Bringstrup kirke d. 31. oktober kl.
17.00.Teatrets to kunstnere, skuespilleren Anne Marie Pock-Steen og
organisten Else-Marie Kristoffersen, har udfordret hinanden med opgaven:
fortæl om kunsten ogskønheden i kirkerummet. Det er blevet til en veritabel
turbo-guide igennem kirkerummet; en fortælling om rummets funktioner, om
livet i kirken, om kunstens værdi og musikkens kraft.

Orlakarla er på arbejde. Hun gør rent og passer kirken. Hun kender hver en
krog og er i egen selvforståelse fuldstændig uundværlig! Hun bliver derfor den
ligefremme og morsomme guide igennem forestillingen. Musikisser er organist.
Hun er også på arbejde. Sammen præsenterer det umage par i en ordsprudlende
fabulering deres publikum for en række spændende elementer, tankevækkende
detaljer og ikke mindst orglets formåen i deres kirke. Det byder på morskab,
men sandelig også på en masse lærdom! Netop fordi fortællingen er spændt op
mellem komik og „hardcore“ kirkehistorie, går både voksne og børn fra
forestillingen godt underholdt samtidig med, at de har fået noget med hjem at
tale videre om.
Forestillingen har vist sig velegnet til et blandet børne/voksen publikum.

Musikteatret indgår i en større lokal sammenhæng, som også involverer Skolen,
Forsamlingshuset og måske også rollespilsgruppen. Madbixen sørger for
fortæring.
Der er gratis adgang til musikteaterforestillingen i kirken kl. 17.00.
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Allehelgen er en af de højtider, der trækker særligt mange i kirke. Allehelgen
falder altid 1. søndag i november og er en søndag til minde om de døde, både
dem vi selv har mistet og alle de mennesker, som har båret den kristne tro
videre gennem generationer. Her føles det godt at komme i kirke, for i kirken
har vi et rum, hvor vi i særlig grad kan sørge og mindes.
I vore kirker sker det f.eks. ved en oplæsning af vore elskedes navne. Der vil i
gudstjenesten i særlig grad være fokus på tabet og mindet i såvel salmer som
prædiken.
Sigersted kirke vil desuden være smukt belyst med levende lys i stolerækkerne
og der vil også under gudstjenesten være mulighed for at tænde et lys ved
døbefonden for vore kære.
Efter gudstjenesten byder Bringstrup-Sigersted menighedsråd på en kop kaffe
i sakristiet.

Lisbeth Lundbech

Allehelgen i Sigersted 1. november kl. 10.30
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Sognepræst Lisbeth Lundbech
Egerupvej 11, 4100 Ringsted
tlf. 57 61 30 10
llm@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. 61 11 83 60
Træffes bedst tirsdag og onsdag
aften.

Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted

Kirkelig vejviser

Oktober 2015
11. oktober – 19. s.e.trin.: Sigersted 9 (Conni Gosmer Schmidt)
18. oktober – 20.s.e.trin.: Allindemagle 9 – Gyrstinge 10.30
25. oktober – 21.s.e.trin.: Vetterslev 9 – Bringstrup 10.30

November 2015
01. november – Alle helgens dag: Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30 (kirkekaffe

efter gudstjenesten i Sigersted)
08. november – 23.s.e.trin.: Bringstrup 9 (Jens Vollmer)
15. november – 24.s.e.trin.: Sigersted 9 (Conni Gosmer Schmidt)
22. november – Sidste s. i kirkeåret:Gyrstinge 14.30 (Jens Vollmer)(herefter julemøde)
29. november – 1.s.i advent: Bringstrup 10.30 – Gyrstinge 15.00

(gudstjenesten i Gyrstinge er en familieguds.)

December 2015
06. december – 2.s. i advent: Sigersted 9 (Jens Vollmer)

Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er angivet.

OBS! Der tages forbehold for ændringer
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  Kildeskolen skriver

HHHHHent pakkeposten – køb yndlings-osten
KKKKKøbmanden kan meget

Endnu et skoleår er kommet godt i gang. To måneder inde i skoleåret, har der
allerede været mange aktiviteter i gang.
Først var vi så heldige, at vi fik multibanen som „Gyrstinge i bevægelse“ har
samlet ind til. Det er en stor succes for børnene, den bliver brugt flittigt, så snart
de har mulighed for det. Banen bliver brugt både i undervisningen og i
frikvartererne. Det er samtidigt en fornøjelse, at se hvordan den også bruges
efter skolens lukketid af lokale borgere.

Skoleåret blev indledt med et kunstprojekt, hvor vi havde fået fondsmidler fra
huskunstnerordningen og Landsbyforum til at have kunstnerduoen Bank og Rau
på besøg. Sammen med alle skolens elever lavede de et kunstprojekt. Børnene
blev præsenteret for et alternativt format til A-4 papiret og computerskærmens
glatte overflader. De blev udfordret til at tænke i tredimensionelle materialer,
der både var tungt, vådt, beskidt og „levende“. De arbejdede med beton, mursten
og silikatmaling i workshop, hvor netop det taktile og den fysiske berøring var
i højsædet. De støbte og modellerede skulpturer, som mere eller mindre direkte
refererede til kroppen. En arm, et hoved, en torso, en lunge, osv.
Projektet mundede ud i en kunstfest for hele lokalbefolkningen, hvor vi holdt
fernisering for det færdige produkt.
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Kildeskolen skriver - fortsat

Festen blev indledt med spisning i Landsbyhuset. Maden var medbragt af
deltagerne selv og blev serveret som en kæmpe buffet. Efterfølgende gik alle
over på skolen, hvor der først var fernisering. Børnene viste produktet frem og
fortalte om arbejdsprocessen i forbindelse med kunstprojektet. Efterfølgende
var der arbejdende værksteder, hvor børn og voksne sammen kunne udfolde
deres kreative evner. Kunstværket hænger nu og pryder skolens indgangsparti,
hvor jeg vil opfordre jer til at kikke forbi for at beundre det.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Lokalrådet for hjælp i forbindelse
med festen, både i forhold til hjælp med
bordopstilling og til hjælp i baren og oprydning
under og efter festen.

Vi er lige nu i gang med at indrette et nyt
sciencelokale, hvor eleverne får mulighed for
at arbejde eksperimenterende med IT,
Robotter og Lego. Vi har samtidigt investeret i
GoProkameraer og Green Screen, så eleverne
kan lave TV-udsendelser og aktionsfilm.

Hilsen Vibeke Havre, skoleleder
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 Kilden til fitness skriver

BBBBButikken giver liv i hverdagen
TTTTTal med din købmand i dag

Wellness weekend for kvinder
• 7/11-8/11
• Pris 700 kr. - excl. drikkelse og kørsel, enkeltværelse kan tilkøbes

for kr. 100 som også betales ved tilmelding.
Tilmelding efter først til mølle-princippet. Tilmelding via kilden@tilfitness.dk
senest 20/10 med betaling.
Penge refunderes kun, hvis turen bliver aflyst, ikke pga. sygdom/afbud.

I løbet af eftermiddagen er der mulighed for træning i Bautahøj fitnesscenter,
bade i indendørs pool, løbe-/gå-tur ved stranden. Hyggelig middag ca. kl.
18.30. Efter middagen er der fælles hygge og sjov!

Dagens og weekendens program

Vi mødes i Landsbyhuset til træning/ yoga kl. 10.

Omklædning og let frokost kl. 12.

Ankomst til Bautahøj hotel og kursus center kl. 14
Bautahøj 39, 3630 Jægerspris
Tlf. 47 53 00 07
Hjemkomst søndag senest 12.30
Alle tilmeldte får nærmere besked/info pr. mail vedr.
weekenden.
Alle er velkomne - evt. spørgsmål kan skrives til
hansen.sanggaard@gmail.com

Venlig hilsen Lone Sanggaard, Kilden til fitness
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  Kilden til fitness skriver - fortsat
Efter en lang sommerpause er det nu tid, at komme ned i dit lokale
fitnesscenter og træne.

Vi tilbyder:

- Mandage kl. 9-11 Seniortræning med Henning

- Mandage kl. 19-20 Cirkeltræning 16+ med Kim og Flemming

- Onsdage kl. 9-11 Seniortræning: spinning/indendørs cykling med Henning

- Onsdage kl. 18-19 Spinning med Martin (Husk tilmelding)

- Torsdage kl. 17-18 Teenfitness med Birgitte & Lone

- Torsdage kl. 18-19 Cirkeltræning 16+ med Lone

- Fredage kl. 9-11 Seniortræning med Henning

- Lørdage 9-10 Spinning/indoor cycling med Martin

Alle hold er i fuld gang - kom og prøv!

- Sjov Fredag for „teenfittere“ - Afholdes d. 23/10 kl. 17-19.30
Træning, sjov, hygge og spisning.
Pris: 50 kr. for mad/drikke, både for medlemmer og ikke-medlemmer.
Tilmelding senest den 22/10 til Teenfitnessholdet, (torsdag kl. 17-18) eller på
mail birgitte@9emann.dk. Aldersgruppe 10-15 år
Hilsen Birgitte og Lone

På gensyn i Kilden til fitness,
Landsbyhuset
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 Landsbyhuset skriver
Vi havde en god dag lørdag d. 5. september med sponsor-cykelløb og indvielse
af multibanen.  Cykelløbet var vellykket og havde mange deltagere, men udbyttet
– godt 18.000 kr. - må siges at ligge i den lave ende. Pengene går igen i år til
‘Gyrstinge i bevægelse’. Multibanen har vist sig at være en kæmpe succes
allerede fra den første dag. Til gengæld lader det til, at sponsor-cykelløbet er
ved at have overlevet sig selv, og vi vil lægge hovederne i blød for at finde en
anden form for aktivitet til vores næste fødselsdag, den første lørdag i september
2016.

− 5-års-gennemgang: Der er ikke sket udbedring af nogen mangler, som vi
havde påvist i forbindelse med 5-års-gennemgangen. Som tidligere meddelt er
Kjær & Lassen under økonomisk rekonstruktion, og den advokat, der
repræsenterer firmaet, har ikke svaret på vores henvendelser. Vi vil nu – sammen
med vores advokat  – arbejde på at få udbetalt den garantisum, entreprenøren
har stillet til udbedring af mangler efter 5 år. Vi har desværre også en tvist
kørende med arkitekterne, der mener, de skal have penge for noget, som vi –
og vores rådgiver – mener, vi allerede har betalt dem for.

− Vej til Landsbyhuset / ny boldbane:  Siden sidst har kammeradvokaten –
der repræsenterer vores interesser – været i Gyrstinge og se på forholdene
med egne øjne og høre vores argumenter. Retssagen om ekspropriation
påbegyndes d. 6. oktober kl. CA. 11 i retssal H, Howitzvej 32A, Frederiksberg.
Det nøjagtige tidspunkt kender vi ikke, fordi dommeren og de to parter først
skal til Gyrstinge og se på forholdene, og sagen påbegyndes så, når de er tilbage
i retssalen. Der er offentlig adgang til at overvære retssagen, så hvis du har
mulighed for det, vil det være helt fint, hvis du møder op. Sagen forventes at
vare hele dagen og fortsætter – om nødvendigt – torsdag d. 8/10 om
formiddagen. Da vi ikke kender tidsrammen og øvrige forhold, har vi opgivet at
arrangere fællestur til til retssagen, men ring hvis du vil følges med os, der har
planlagt at tage derind.
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 Landsbyhuset skriver - fortsat
- Årsmøde: Landsbyhuset er ikke en forening og holder derfor ikke
generalforsamling. I år prøver vi i stedet at holde

ÅRSMØDE
med kaffe/te og lagkage

onsdag d. 21. oktober kl. 19.30
i Landsbyhuset.

Program: Forslag til forbedringer, ønsker til nyanskaffelser, spørgsmål, orientering
m.m.
− Beach-volley-banen: HUSK at banen er til fri afbenyttelse. Bolde kan lånes
hos Ulla og Jesper, der bor lige over for gadekæret, Gyrstinge Bygade 39.

Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen.
Venlig hilsen Jens Andersen, tlf. 57 84 55 26.

*****

Landsbyhuset og „Gyrstinge i bevægelse“ vil gerne takke samtlige deltagende
cykelryttere, tilskuere og ikke mindst sponsorer ved dette års Tour de Gyrstinge:

AO Johansen A/S, CURSOR Transport, Sorø Apotek, Voith Industrial
Service A/S, SB Gas & Værktøj ApS, Elektro Center APS, Cursor,
Langkjær Larsen, Hjerterum Privatdagpleje, Gyrstinge Skovkro,
ProfCykler, Farvebuen Colorama, Aahøj Cykler ApS, Farfars Blomster,
Malermester Torben Lynghøjen, Ringsted Liftudlejning, RC Service Aut.
Kloakmester, Den Frie Dagpleje.
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HHHHHvor højt kan vi få omsætningen op?
VVVVVis din opbakning til købmanden

5 lokale ejendomsmæglere kan ikke tage
fejl:

Danbolig-Ringsted, John Borella:
Det er sindssygt vigtigt for jer, at I bevarer jeres butik. Se
bare på Fjenneslev, der er hverken skole eller butik tilbage,
og boligmarkedet er gået helt i stå.

EDC-Ringsted, Thomas Christensen:
Der er ingen tvivl om, at den lokale butik har en betydning.
Den kan være afgørende, hvis man som køber skal vælge
mellem to ejendomme to forskellige steder.

Estate-Ringsted, Peter Dinesen:
Butikken har betydning for prisen på jeres boliger, uden at
jeg tør sætte en procent på. Gyrstinge har i det hele taget
meget at byde på.

Home-Ringsted, Søren Bak:
Indkøbsmuligheder er noget vi altid taler med kunderne
om. Gyrstinge og Jystrup er stadige driftige. Du kan selv
handle der eller sende dine børn hen og købe ind til ‘Vild
med dans’.

Nybolig-Ringsted, Lars Bork Pedersen:
Butikken har betydning for både liggetider og priser.
Gyrstinge har nogle ting, andre byer ikke har. Det er synd
for byen, hvis I mister butikken.

Omsætningen skal op med 15%. Overgi’r vi os? Nej, vel!
Udsagn indhentet af Jens Andersen, sep. 2015, og bragt med tilladelse fra alle mæglere
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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 Skovgård,
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
Oktober

Bøgebladet udkommer
02. Madbix, arr. Lokalrådet, Landsbyhuset, kl. 18
04. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
06. Ekspropriationsretssag starter, Howitzvej, Frederiksberg

Tirs.klub.: „Tolderen og hans hund“ med Peter Rubjerg, kl. 14
Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19.30

12.-16. Efterårsferie, Kildeskolen
13. Tirs.klub.: Kortspil
20. Tirs.klub.: „Oplevelser og billeder fra Papau New Guinea“ med Karen

Giersing, kl. 14
21. Årsmøde, Landsbyhuset, kl. 19.30
23. „Sjov fredag“, Landsbyhuset, kl. 17-19.30
27. Tirs.klub.: Kortspil

Foredrag med Rasmus Birkerod, præstegården, kl. 19.30
30. Madbix og halloween-løb, arr. Lokalrådet og SFO, Landsbyhuset kl. 18.00

November
03. Tirs.klub.: Jytte Wittorf „Gammelt og antikt“, kl. 14
07.-08. Wellnessweekend for kvinder, arr. Kilden til fitness, kl. 10.00
10. Tirs.klub.: kortspil

Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19.30
17. Tirs.klub.: „Mor Inger“ ved Bent Hansen, kl. 14
24. Tirs.klub.: kortspil

December
Bøgebladet udkommer

Januar
29. Whisky-aften, arr. Lokalrådet, Landsbyhuset, kl. 19.30

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


