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Lokalrådet skriver

De nødvendige tilladelser til gadekærsprojektet i Ørslevvester er på plads, hvilket
giver mulighed for, at lave et rigtig fint område med plads til leg, overnatning i
shelter m.m. så nu skal der søges midler så planerne kan blive til virkelighed.
Torveprojektet / forskønnelse af området foran Købmanden i Gyrstinge har vi
jo desværre måttet sætte på standby, da det i skrivende stund ser ud som om
det er slut med en egentlig købmandsbutik i Gyrstinge. Udover at være det
lokale sted at handle har købmandsbutikken jo i høj grad også haft en social
funktion, som vi på en eller anden måde skal skabe en erstatning for, og her har
vi brug for alle gode ideer, så der fortsat kan være liv i bybilledet og mulighed
for en snak.
Arrangementer på tværs af vores lokale foreninger og råd er gode muligheder
for at være sammen og få fællesskab med andre end dem man normalt mødes
med. Et velbesøgt fastelavnsarrangement og senest her 2. påskedag en god tur
i bus for at se Farvepragtens magi m.m. på Rønnebæksholm.

Herover en del af flokken foran den lille pavilion, Venligheden, på Rønnebæksholm.
Bøgebladet april 2016
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Lokalrådet skriver - fortsat

Trafikregulering / sikker trafik er en langsommelig, men fast del af Lokalrådets
arbejde. Meget tyder på, at det her i 2016 vil lykkes at få ny rød belægning
med tilhørende afstribning på Bakkegårdsvej gennem Ørslevvester. Foranlediget
af de seneste meget tragiske ulykker på Gyrstingevejen vil vi øge presset på
Ringsted kommune for at få etableret cykelsti fra Gyrstinge mod Holbækvejen,
samt starte nyplantning af vejtræer længere fra kørebanen og evt.
hastighedsbegrænsning. Sikker cykelvej fra Ørslevvester til Kildeskolen er heller
ikke glemt.
God debat og en del ideer kom frem på Lokalrådets årsmøde d. 17. marts, så
der er absolut noget at arbejde videre med for det nye Lokalråd. Det er jo også
på årsmødet det kommende Lokalråd bliver sammensat. Jonas Grønskov blev
nyvalgt. Grethe Madsen ønskede ikke genvalg. Lokalrådet konstituerer sig på
næste møde, hvor der bl.a. skal vælges ny formand, da undertegnede af
tidsmæssige årsager ikke ønsker at fortsætte som formand.
Husk at lokalrådets møder er åbne, så nåede du ikke med til årsmødet, er det
stadig muligt at bidrage med input til diskussion. Datoer vil fremgå af bladets
kalender samt Gyrstinge.dk, når vi forhåbentlig snart får en ny side op og køre.
Vh. Bjarne Krog
Lokalrådet.

Forsidefoto

Dette nummers forsidefoto, er et skolebillede fra Ørslevvester skole i 1939.
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Byg & Bo i Gyrstinge & Ørslevvester
Ordinær generalforsamling afholdes
tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.30
i Landsbyhuset.

Dagsorden i flg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Budget for det kommende år og fastsættelse af
kontingent.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Bestyrelsen

Bøgebladet april 2016
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Bestyrelsen for Købmanden skriver

Købmanden lukker
Indkøbsforeningen for Gyrstinge-Ørslevvester afholdt ekstraordinær
generalforsamling den 14.3.2016 i Landsbyhuset i Gyrstinge. Forsamlingen
besluttede at lukke butikken, hvis der ikke kunne findes en gruppe investorer,
der ville overtage butikkens drift. Dette har senere vist sig umuligt, hvilket betyder,
at butikken lukker omkring 1.4.2016.
På generalforsamlingen orienterede formanden Ole Olsen om baggrunden for
lukningen og sagde bl.a.:
„Problemerne med at drive butikken er nu blevet så alvorlige, at bestyrelsen
har besluttet at forelægge dem for medlemmerne på denne ekstraordinære
generalforsamling. Vi har i bestyrelsen draget den konklusion, at vi ikke kan
drive butikken videre uden at komme på kant med god forretningsskik og
lovgivningen.
Vi har holdt flere møder med jer gennem de godt 2 ½ år, hvor vi har arbejdet
med videreførelsen af forretningen, og på disse møder har vi drøftet de problemer,
der har været. I har løbende givet bestyrelsen og forretningsføreren mange gode
og relevante råd, som vi efterfølgende har søgt at gennemføret efter bedste
evne.
Derudover har bestyrelsen løbende opfordret til at handle i butikken for at øge
omsætningen.
I både mails og i Bøgebladet har vi, uden at sige det direkte, advaret
lokalsamfundet om, at vi måtte lukke butikken, hvis ikke omsætningen kom op.
Men resultatet af vores anstrengelser har ikke i væsentlig grad løst problemerne.
Vi har haft 3 grundlæggende problemer:
For det første har vores omsætning været faldende med omkring 10% årligt, og
vi kan se, at omsætningsnedgangen fortsætter ind i 2016. Dette giver os en
faldende bruttoavance og dermed et mindre beløb til at dække vores omkost6

Bestyrelsen for Købmanden skriver

ninger. Og da vores omkostninger i forvejen er meget lave, er det vanskeligt at
få et fornuftigt forhold mellem indtjening og omkostninger. Vi havde i 2014 et
underskud på 290.000 kr. og forventer et resultat for 2015 i omegnen af minus
135.000. Et skøn over resultatet for 2016 viser et endnu større underskud.
For det andet har vi haft en meget anstrengt finansieringssituation, hvor manglen
på likvider i stigende grad spærrer for realiseringen af vores mange gode ideer
og den daglige drift. Vi har fået tilført ny kapital i flere omgange, men det har
ikke været tilstrækkeligt. Og når vi ikke kan se, at der kan komme balance i
indtjeningen og omkostningerne, vil vi ikke acceptere at optage nye lån.
For det tredje har situationen gjort det vanskeligt at fastholde den ansatte leder
af butikken. Vi måtte konstatere, at vores første forretningsfører opsagde sit
job pr. 1.8.2015, og den nye forretningsfører har vi desværre været nødsaget
til at afskedige.
De kolde økonomiske kendsgerninger er, at vi har haft underskud i de to år, vi
har drevet butikken på i alt omkring 420.000 kr. Det kunne vi måske leve med,
hvis 2016 så ud til at udvise et overskud, men det er som nævnt ikke tilfældet.
Vi kan ikke lave et budget, der udviser et overskud, og når vi ikke i 3. drifts år
kan se lys forude, må det være tiden til at stoppe. Ellers driver vi jo butikken for
vores kreditorers penge.
Jeg skylder at sige, at bestyrelsen selvfølgelig hellere end gerne vil overgive
styret til en ny bestyrelse og samtidig give al den støtte og opbakning, der er
mulig. Så skulle der vise sig mulighed for at vælge en ny bestyrelse, vil vi se det
som et meget positivt initiativ.
Vi må i bestyrelsen konstatere, at beboerne i vores forretningsområde
tilsyneladende ikke har ønsket, at forretningen skulle bestå. Jeg taler absolut
ikke om jer, der er her i aften, idet jeg går ud fra, at hvis man kommer her, er det
fordi man har en interesse i at have en lokal butik. Men det er alle dem, der
Bøgebladet april 2016
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Bestyrelsen for Købmanden skriver

ikke kommer i butikken eller kun køber noget, når de lige har glemt et eller
andet i supermarkedet i Ringsted.
Det er rent ud sagt sørgeligt, at skulle stå her i dag og foreslå, at vi skal lukke
butikken. Lokalsamfundet her har ellers ry for at kunne løfte selv store opgaver
sammen. Men dette sammenhold gælder tilsyneladende ikke, når det kommer
til daglige indkøb, hvor vi også må indrømme, at konkurrencen udefra er hård.
Der er rigtig mange, der har ydet en frivillig indsats siden vi overtog butikken pr.
1.1.2014. Jeg tænker her først og fremmest på de frivillige, der har stået i
butikken og medvirket til den daglige drift. Der er her ydet en meget stor indsats.
Også bestyrelsen har brugt mange timer på butikken, ligesom de ansatte,
herunder vores to forretningsførere. Dertil kommer mange andre, der på forskellig
vis har bidraget til butikkens drift. Også af disse årsager er det ærgerligt at
skulle lukke.“
Forsamlingen diskuterede situationen – dog uden at der fremkom en løsning. I
den afsluttende debat sagde formanden, at lukningen især er synd for
lokalområdets pensionister, som får meget vanskeligere indkøbsmuligheder, hvis
de ikke er mobile.
Forretningen blev grundlagt i 1883, og Gyrstinge er nu uden dagligvarehandel.
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Gyrstinge i bevægelse skriver
GYRSTINGE I BEVÆGELSE FASE 2+3
INVITATION TIL ALLE LOKALE BORGERE
TORSDAG D. 7. APRIL KL. 19.00 i Landsbyhuset
Kære lokale borgere
Vi har brug for at få nogle input fra jer ung som ældre til hvordan vi kan placere
aktiviteter, lave mulighed for ophold og eventuel lave en multifunktionel bane i
området ved Landsbyhuset. Hvordan kan vi udnytte hele området rundt om
Landsbyhuset så det bliver et samlingssted, hvor man mødes til hygge, motion
og eventuelt lære nye mennesker at kende.
Vi vil på mødet starte med at fortælle lidt om:
- Ideen bag projektet.
- Hvor langt vi er nået.
- Hvilke udfordringer vi har.
Herefter er ordet frit
Vi håber at mange har lyst til at komme, så vi kan få en snak om hvad der vil
være den bedste løsning for hele området. Hvad vil vi i lokalområdet få mest ud
af? og hvad kan lade sig gøre?. Vi har allerede et forslag men det er utrolig
vigtigt, at vi får så mange som mulige i tale, så vi får noget at arbejde med.
Håber vi ses
Jeanette og Hanne
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Tirsdagsklubben skriver
Tirsdagsklubben havde den 15. marts afslutningsfest, hvor der udover musikalsk
underholdning med Niels Skriver fra Kværkeby blev nydt en let anretning med
rejecocktail, smørrebrød, ost, frugt og kaffe. Alle deltagere havde en dejlig eftermiddag og glæder sig nu til sommeren, hvor der inviteres til mini- udflugt
på Sorø Sø, Sommerudflugt til ?????, Sct. Hansfest i præstegården og
Sensommerfest på Gyrstinge Skovkro, og til september endnu en mini-udflugt
med Glumsø som „ mål“.
Det er tidligere meldt ud, at turen med „Lille Claus„ på Sorø Sø er den 17. maj;
muligvis må denne dato må ændres til en tirsdag i juni. Nærmere herom i
Lokalbladet eller ved henvendelse til Else, Jonna eller Hilde.
Sommerudflugten, den 14.juni, er i skrivende stund endnu på planlægningsstadiet.
Arbejdsgruppen glæder sig over det store fremmøde til klubbens arrangementer
og er i fuld gang med at få sammensat et godt program for næste sæson.
Alle interesserede er velkomne til klubbens aktiviteter. Medlemskort til 100,kr. er ikke en nødvendighed (medmindre der ønskes „rabat“ ved deltagelse i
fester eller udflugter)!!
De bedste hilsener og på gensyn fra Arbejdsgruppen,
v. Hilde Andersen.

Lille Claus
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Gyrstinge kirke
april - maj 2016

Nye konfirmationsdatoer fra 2019
Menighedsrådene har besluttet sig for at ændre konfirmationsdatoerne fra 2019,
således at der fra 2019 vil være konfirmation i Bringstrup Kristi Himmelfartsdag,
Sigersted 1. søndag i maj og Gyrstinge St. Bededag.
I 2019 vil der derfor være konfirmation i:
Sigersted d. 5. maj
Gyrstinge d. 17. maj
Bringstrup d. 30. maj
Lisbeth Lundbech

Bøgebladet april 2016
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Brasilliansk musik for sologuitar
Kirkekoncert i Sigersted kirke 4. maj kl. 19.30

Koncert med guitaristen Thomas Lyng Poulsen
Thomas Lyng Poulsen, der er bosiddende i Ringsted har for nyligt udgivet
dobbeltalbummet „Letters to Posterity“. Her kan man høre den samlede
produktion for sologuitar fra Brasiliens pendant til vores egen Carl Nielsen,
Heitor Villa-Lobos. Indspilningen har fået rosende ord med på vejen af blandt
andre den New York-baserede blogger Grego Applegate Edwards på
classicalmodernmusic.blogspot.com, og nu kommer Thomas til Sigersted og
spiller en times koncert med udvalgte værker fra albummet. Villa-Lobos’ musik
har med god grund en solid topplacering i den klassiske guitars repertoire. Det
er lyrisk, det er temperamentsfuldt, det er blidt, det er vildt, det er vuggende,
det er huggende og det er først og fremmest umiskendeligt brasiliansk.
Thomas Lyng Poulsen har gået på
konservatoriet i Odense, hvorfra han
fik solistdebut i 2008, og er prisvinder
i den internationale guitarkonkurrence
i Gorizia i Italien. Interessen for
latinamerikansk musik, og for VillaLobos i særdeleshed har fulgt ham
siden teenageårene, og det er derfor
vaskeægte hjerteblod der er på spil, til
koncerten i Sigersted.
Der er gratis adgang!
Der serveres en øl eller sodavand efter
koncerten.
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Konfirmationer 2016
Gyrstinge d. 08. maj kl. 10.00
Nicholas Stenberg Baag
Oliver Emil Christensen
Bertram Lars Jensen
Mikkel Beckgård Hagedorn Jensen
Malthe Kinnerup Johansen
Mads Peter Spangbjerg Reimer
Bringstrup d. 24. april kl. 09.00
Marie Steinmetz Florisson
Tobias Haastrup Larsen
Camille Holmskov Larsen
Ida Touborg Larsen
Patrick Christian Nielsen
Maia Halkjær Olesen
Bringstrup d. 24. april kl. 11.00
Gustav Nordam Rosenvilde Jakobsen
Jacob Schiøtt Larsen
Gabriella Santiago de Silva
Niels Ditlev Skovgaard Sørensen
Aske Knudsen Termøhlen
Nadia Luisa Alves dos Santos Brejner Therkildsen
Lukas Per Lindeløv Vadmand

Konfirmationsdatoer 2017
Bringstrup d. 30. april
Sigersted d. 7. maj
Gyrstinge d. 14. maj

Bøgebladet april 2016
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Forårssalme 721

Find melodien på www.dendanskesalmebogonline.dk og lad dig overraske over
melodiens skønhed og fred.
Frydeligt med jubelkor
hilses vårens komme,
svalen melder trindt på jord:
Frostens tid er omme!
Land og hav og lundens træ’r
herligt prydes fjernt og nær.
Nye skabningsunder!
Kraft på ny vort legem får,
lægt er nu vort hjertesår
i de glade stunder.
Jordens rige blomsterpragt,
skovens grønne smykke,
fuglesangens tryllemagt
fylder os med lykke.
Havets storme raser ud,
luften hærges ej af slud,
duggens perler rene
samler solens stråleglans
i en dejlig perlekrans
rundt på græs og grene.
Hvor dog Gud er god og viis!
Hvor er verden fager!
Hvor dog alt til Herrens pris
ånd og tanke drager!
Han har stort og småt på jord,
urten, som på marken gror,
form og farve givet.
Efter nat vi dagen nu
hilse vil med frejdig hu,
takke Gud for livet.
Morten Børup omkr. 1500. 1577., Frederik Moth 1895.
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„Kirken under ombygning“
Provstigudstjeneste, 2. pinsedag
16. maj 2016 kl. 10.30 i Sct. Bendts Kirke, Ringsted
I Ringsted-Sorø Provsti bliver 2. pinsedag, mandag den 16. maj, fejret ved hele to
gudstjenester i provstiet.
Provstigudstjenesten, som afholdes i Sorø Kommune, finder sted på Kongsgården,
Strandvejen i Vester Broby kl. 10.30.
Samme dag og samme tid begynder provstigudstjenesten, som afholdes i Ringsted Kommune – men den bliver noget mere anderledes end sine forgængere.
Under temaet „Kirken under ombygning“ samles vi i år inden døre i den store
Sct. Bendts Kirkes rum - som i foråret forventes at være under ombygning. Der
er dog på ingen måde lukket af for gudstjenester; for kirken er rummelig, det er
blevet pinse, kirkens døde og levende sten vil derfor være under nyskabelse - og
det vil kunne mærkes i en levende og medrivende gudstjeneste.
Tag med i kirke og mærk, hvordan gudstjenesten vil udvikle sig fra sin velkendte,
traditionelle højmesseform i retning af en nyere, anderledes og dog genkendelig
gudstjeneste, som sender os nyskabte ud i verden. Sct. Bendts Kirkes organist og
kor ledsager os gennem salmesangen, ligesom flere af provstiets organister og
præster medvirker i ét fælles kor.
Efter gudstjenesten samles der ind til provstiets gudstjenester.
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15

Konfirmandindskrivning

Der er konfirmandindskrivning i Bringstrup Præstegård:
Fredag d. 20. maj kl. 13.00 – 16.00
Tirsdag d. 24. maj kl. 14.00 – 17.00
Nærmere besked vil tilgå skolerne i pastoratet.
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.
Jeg er opmærksom på, at der er særlige problemer i år, da der er 2 klasser
på Ringsted ny Friskole, men først efter indskrivningen kan jeg lægge mig
helt fast på en løsning m.h.t. konfirmationskirke og tidspunkt.
Indtil videre er det aftalt med Ringsted ny Friskole, at 2. Mellem A
konfirmeres i Bringstrup og 2. Mellem B konfirmeres i Sigersted.
Lisbeth Lundbech

Madklub for enlige

Madklub for enlige mødes næste gang den 6. april kl.18.00 i
Præstegården.
Det er rart at nyde måltider sammen med andre!
Sådan har det lydt samstemmende fra deltagerne på de foregående aftener,
hvor man har mødtes til fællesspisning i Præstegården, så tænker du på, om det
her skulle være noget for dig også – så tilmeld dig til d. 6. april. Der er kun 2
krav: du skal være enlig og deltage aktivt.
Tilmelding til Kirsten Forsingdal 2617 4503 eller 5780 9457 helst inden mandag
d. 4. april
16

Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted
April 2016
03. april – 1. s. e. påske:
10. april – 2. s. e. påske:
17. april – 3.s.e.påske:
22. april – Bededag:
24. april – 4.s.e.påske:

Bringstrup 9 (Conni Gosmer Schmidt)
Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30
Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30
Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
Bringstrup 9 (konfirmation) – Bringstrup 11
(konfirmation)

Maj 2016
01. maj – 5.s.e.påske:
05. maj – Kristi Himmelfarts dag:
08. maj – 6. s.e.påske:
15. maj – Pinsedag:
16. maj – 2. pinsedag:
22. maj – Trinitatis søndag:
29. maj – 1.s.e.trinitatis:

Høm 9 – Gyrstinge 10.30
Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
Gyrstinge 10 (konfirmation)
Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30
Sct. Bendts Kirke 10.30 (fælles
provstigudstjeneste)
Haraldsted 9 – Bringstrup 10.30
Gyrstinge 9 (Jens Vollmer)

Juni 2016
05. juni – 2.s.e. trinitatis:

Bringstrup 9 – Sigersted 10.30

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

Kirkelig vejviser
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
Bøgebladet april 2016

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.
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Kildeskolen skriver

Foråret står for døren fuglene pipper om kap med børnenes glade råb og hvin.
Endelig bliver dagene længere, temperaturen varmere og det er tid til udendørs
leg. Multibanen og vores nye trampolin bliver brugt flittigt og spreder glæde
blandt alle.
Men det er ikke kun udenfor, at skolen har fået nyt. Vi er i gang med at få skiftet
alle vores undervisningsmiljøer. Vi har valgt at afskaffe de traditionelle skoleborde,
i stedet har hver elev fået en skriveplade, hvor de kan sidde og arbejde. Pladen
sættes fast på skinner, som er monteret rundt på skolen, på den måde kan
eleverne flytte rundt efter behov. Der er samtidigt investeret i sofaer, puffer og
trapper, som eleverne kan sidde på. Formålet med udskiftningen har været at
skabe et fleksibelt læringsmiljø, hvor møblerne kan benyttes på forskellige måder
og forskellige steder, på den måde er de medvirkende til at skabe et miljø, hvor
undervisningen varieres. Vores gamle bibliotek er i forbindelse med etablering
af læringsmiljøer, flyttet ned i fællesrummet, og fået nye møbler, hvilket har givet
et helt fantastisk bibliotek. Fredag inden påske fik biblioteket en stor flot globus,
hvor eleverne kan mærke højderygge mv.
Ringsted kommune er i 2016 Unicefby og
samler i den forbindelse ind til Myanmar.
Kildeskolen deltager selvfølgeligt også i
dette, og har i den forbindelse valgt at lave
en temauge fra den 6. – 10. juni. Her vil vi
arbejde med økologi og ren vand. Temaugen
afsluttes den 9. juni med en markedsfest for
hele byen, så sæt allrede nu kryds i
kalenderen – det bliver helt sikkert en sjov
og festlig dag.
Kildeskolen har valgt at takke ja til at deltage
i et pilotprojekt for 0. klasserne, som handler
om at undersøge, hvilken betydning
svømmeundervisning i 0. klasse har for børns læring. Det betyder, at vores
elever i 0. klasse skal have svømmeundervisning en gang om ugen fra april til
juni. Vi er glade for at kunne tilbyde eleverne dette, og glæder os til at se, om
det har nogen positiv virkning på børnenes læring.
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Landsbyhuset skriver

Det er skidt for lokalsamfundet, herunder Landsbyhuset – at butikken lukker.
Vi vil hurtigst muligt finde løsninger på de problemer det giver – blandt andet
med nøgleudlevering.
- Billig weekend-leje af hallen: Dyrk motion med familie, naboer eller venner
i hallen fredag lørdag eller søndag. Pris: 200 kr./time (halv pris). Betingelse: I
aflyser, hvis der kommer „kunder“, der betaler fuld leje (sker sjældent). Tilmelding:
hal-tilbud@gyrstinge.dk.
- Landsbyhusets årsfest rykkes! På grund af et stort, privat arrangement i
Landsbyhuset d. 3. sept. har vi i år valgt at rykke husets årsfest fra den første til
den anden lørdag i september, altså til

LØRDAG D. 10. SEPTEMBER 2016

- Vej til Landsbyhuset / ny boldbane: Lodsejeren har – som tidligere meddelt
– appelleret byrettens afgørelsen til landsretten. Vi har nu fået besked om, at
sagen kommer for Østre Landsret mandag d. 12. december 2016.
Et par kedelige gentagelser:
- 5-års-gennemgang: Vi arbejder fortsat – sammen med vores advokat og
vores tekniske rådgiver – på at få klarhed over, hvilke krav vi kan stille i
forbindelse med de mangler, der er konstateret ved 5-års gennemgangen. Der
er ikke sket afgørende gennembrud, så vi har ikke de store nyheder at fortælle
om. Forløbet kan desværre nok komme til at vare flere år.
- Glas i dørene mellem sal og køkken: På grund af andre opgaver er vi ikke
kommet længere med sagen. I hører nærmere.
Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen med spørgsmål og forslag m.m.
Venlig hilsen Jens Andersen, tlf. 57 84 55 26.
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GIF skriver

Foråret nærmer sig med hastige skridt og dette betyder, at vi har afsluttet
gymnastikken med en stor gymnastikopvisning og at fodbolden er ved at gå i
gang udendørs.

Fodbold har haft en god indendørs sæson. Både U7-8 holdet og U9-10 holdet har
trænet sammen med børn fra Bringstrup-Sigersted IF. Det har gjort træningen
endnu bedre, at der har været flere børn til træning og vi lettere har kunnet
inddele børnene til træningen, så de hverken har haft det for let eller for svært.
Det har været dejligt at se den store fremgang for børnene i år. Vi arrangerede
et stævne i Landsbyhuset for U7-8 holdet sammen med hold fra Ringsted IF.
U9-10 holdet har i løbet af vinteren deltaget i indendørs turneringer. Holdet har
også haft en kombineret turnering og overnatning i Landsbyhuset til stor glæde
for børnene og deres forældre.

Den 5. april starter ungdomsholdene udendørs. Her vil holdene fra U5 til U10
træne samtidigt tirsdag eftermiddage og U10 holdet har en ekstra træningsgang
torsdag eftermiddage. Voksenholdet træner mandag og onsdag aften.
Træningstiderne ændrer sig i løbet af foråret, når det bliver længere lyst. Se mere
til hold og træningstider på gyrstingeif.dk, hvor du også tilmelder dig. Du kan
også skrive til fodbold@gyrstingeif.dk for at høre nærmere.
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GIF skriver - fortsat

Vi havde en dejlig afslutning af gymnastiksæsonen, med en stor opvisning i
Landsbyhuset. Her viste Spilopperne, Krudtuglerne og De seje Springere, hvor
dygtige de var blevet. Vi havde også besøg fra hjulgymnastikken til opvisningen. Sidst men ikke mindst har Inga haft seniorholdet hver onsdag, hvor hun har
sørget for, at vi har gymnastik for alle aldre i foreningen.

De unge badmintonspillere træner hårdt frem til klubmesterskaberne, som afslutter deres sæson i slutningen af april. Det nye familiebadmintonhold har vist
sig at være en god ide, og vi har fået et hyggeligt hold. Dette gentager vi bestemt
til næste år. Også voksenholdet har været fyldt godt op, og der har været mange
gode og spændende kampe i løbet af vinteren.
Med mange forårshilsner fra Jens Hynne Petersen, formand
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Ringsted private skovbørnehave skriver

I skovbørnehaven bliver det dejlige forår budt velkommen med åbne arme.
Børnene nyder udelegen i fulde drag og forskellige projekter både i huset, på
legepladsen og i skoven får det hele til at summe af liv.
Børnene har bl.a arbejdet med at få et større kendskab til skovens fugle. Der
er blevet studeret udstoppede eksemplarer af skovsneppen, fiskehejren,
solsorten m.fl og talt om forskellen på hanner og hunner. Børnene har farvelagt
tegninger af fuglene, så man bl.a så at nogle arter var meget forskellige fra han til
hun i fjerpragten. Selvfølgelig har man også efterfølgende været på tur i skoven
bevæbnet med store ører og øjne og kikkerter. Der er også blevet studeret
kriblekrableliv i skovbunden, fundet biller, og indrettet terrarie hjemme i huset,
hvor billerne er blevet nærstuderet.
De første måneder af året har børnehaven også budt velkommen til et par nye
pædagoger, og en flok små nye skovbørn. Det kræver selvsagt en del af alle
parter at få alle til at falde godt til, men processen går strygende. De nye kræfter
byder ind med masser af idéer og god energi, og de store børn, som kender
huset og livet som skovbarn, hjælper de små nye kammerater med alt fra det
praktiske til at holde i hånden når man færdes i skoven. Selvom børnene er
blandet aldersmæssigt på stuerne bliver der tit ude i skoven delt op i lille, mellem
og skolegruppe, så aktiviteterne matcher børnene. Fx kan man som skolegruppe
øve stavning ved at skrive ord med pinde i skovbunden, og som lillegruppe øve
motorik ved at „bestige“ bakker og grøfter i skoven og rutche ned igen.
Lige inden påske holdt børnene en af de årligt tilbagevendende traditioner
vedlige i form af en dejlig påskefrokost. Hvert barn medbringer noget til bordet,
og så bliver der ellers spist lækre selvsmurte madder til den store guldmedalje.
En rigtig hyggelig dag, som børnene elsker.
Efter påsken skal børnene i gang med et stort fælles tema om middelalderen.
Børnehaven har før med stor succes lavet tilsvarende projekter, og det er derfor
med masser af spænding og gå-på-mod man tager hul på dette. De nærmere
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Ringsted private skovbørnehave skriver

detaljer om forløbet vil man kunne læse mere om i de kommende nyhedsbreve
her i Bøgebladet, men vi kan da løfte lidt af sløret for hvad temaet forventes at
indeholde.
Børnene skal bl.a på tur til middelaldercentret for ved selvsyn at se hvordan
man levede dengang. De skal hver dag iklædes dragter når de går til Hanemose.
Her vil basen være, og der skal både laves mad, males mel, bages brød og
smedes i et smedeværksted. Børnene skal være med til at opbygge basen og
arbejde på værkstederne. Det er planen, at hele temaet skal kulminere i et
Kildemarked ved Hanemose i juni måned, hvor også lokalbefolkningen bliver
inviteret med en tur tilbage i tiden. Detaljerne herom vil komme senere. Vi håber
rigtig mange vil lægge vejen forbi.

Kildeskolens børnehave skriver

I Kildeskolens børnehave er vi netop vendt tilbage efter en veloverstået påskeferie. Vi kan glæde os over lunere vejr og lysere eftermiddage, så vi kan komme
mere på tur, og lege længere ude på legepladsen om eftermiddagen.
Udover de lokale ture til præstegårdshave, Gyrstinge sø og Steensskov, tager
vi også på ture til de forskellige legepladser i Ringsted, og det nyder de fleste
børn at komme ud og se og prøve noget andet.
Inden påske fik vi klippet en masse påskepynt, sået karse og spist en stor og
dejlig påskefrokost. Vi var i præstegårdshaven og gemme /finde påskeæg og
sang om den lille påskehare.
Nu begynder vi så småt at forberede den årlige fødselsdagsfest, hvor hver børnegruppe traditionen tro, opfører et lille teaterstykke for forældre og søskende,
og efterfølgende er der fællesspisning og -hygge, inden vi i fællesskab får ryddet op og ønsket go’ weekend!
Vores ældste børn Spætterne, er så småt begyndt at forberede sig på skolelivet, og er nogle dage på besøg i SFO om eftermiddagen. Deciderede besøgsdage i skolen kommer også inden længe.
Hilsen personalet
Bøgebladet april 2016
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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
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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

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
Bøgebladet april 2016

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
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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

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,
Landsbyhuset, landsbyhuset-gyrstinge.dk St. Bøgeskovvej 25, Ringsted
5784 5374
formand Jens Andersen,
Gyrstingevej 101, Ringsted
Andelsforeningen „Købmanden“
5784 5526, jahu1@privat.dk
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
Bøgebladet april 2016
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Kalender
April

07.
12.

Bøgebladet udkommer
Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
Udendørsfodboldsæsonen starter
Madklub for enlige, præstegården, kl. 18.00
Lokalrådsmøde, prsætegården, kl. 19.30
Aktivitetsmøde, arr. Gyrstinge i bevægelse; Landsbyhuset, kl. 19.00
Generalforsamling, Byg og bo, Landsbyhuset, kl. 19.30

Maj
04.
06.
08.
16.
20.
24.

Kirkekoncert, Sigersted kirke, kl.19.30
Kildeskolen, SFO og børnehave holder lukket
Konfirmation, Gyrstinge kirke, kl. 10.00
Provstigudstjeneste, Sct. Bendts kirke, kl.10.30
Konfirmandindskrivning, Bringstrup præstegård, kl. 13.00-16.00
Konfirmandindskrivning, Bringstrup præstegård, kl. 14.00-17.00

03.
05.
06.

Juni

Bøgebladet udkommer
Markedsdag ved Kildeskolen , i anledning af Unicef By 2016
Tirs.klub.: Sommerudflugt

09.
14.

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