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Lokalrådet skriver

Så er efteråret startet, om end det kan være svært at se grundet det flotte vejr,
vi til stadighed har i sognet. Det har været en ret stille sommer for Lokalrådet,
men her i august og september har der været rigtigt meget at se til.
Som det ser ud lige nu, som også beskrevet i forrige Bøgeblad, så er der snart
udsigt til at kunne gå en tur rundt om Gyrstinge Sø. Jeg er simpelthen så benovet
af Søudvalget, og det flotte stykke arbejde der nu langt om længe sikrer, at
søen bliver gangbar for alle. Ringsted Kommune har i øvrigt udarbejdet en
video over området der kan ses på kommunens hjemmeside, eller på vores
facebookside.
Sidste weekend i september fik vi startet på gadekærsprojektet i Ørslevvester,
og det er nu muligt at benytte det nye shelter vi fik rejst på dagen. I foråret 2017
kommer der blandt andet også en bålhytte vi skal have samlet. Jeg er dog ikke
i tvivl om, at vi nok skal få den samlet sammen.
Ringsted Kommune har udsendt en undersøgelse om trafik via deres hjemmeside,
samt via intranettet på Kildeskolen. Jeg håber mange har været inde og give
deres svar, så vi sammen kan gøre kommunen opmærksom på de trafikale
udfordringer, vi har. Glædeligt er det dog, at det lykkedes Lokalrådet at få
Kommunen til at mærke vejen i Ørslevvester op på samme måde som i Gyrstinge,
præcis ligesom det var ønsket.
Af kommende arrangementer Lokalrådet er involveret i kan nævnes: Åbent hus
i Lokalarkivet den 10. oktober, Halloweenfest med skolen, Juletræstænding,
oprydning ved skulpturen mellem Gyrstinge og Ørslevvester så den igen kan
ses, samt en masse andre gode initiativer.
Jeg vil opfordre alle til at troppe op til vores Lokalrådsmøder, som er gjort
åbne for de lokale. Dagsorden bliver altid offentliggjort på hjemmesiden nogle
dage inden mødet, så har du særlige interesser, er du velkommen til at komme
og lytte med.
Bedste hilsner
Jess Friis, Formand
Bøgebladet oktober 2016
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Lokalrådet skriver - fortsat

Forsidefoto

Gyrstinge skole - nu Kildeskolen - fra ca. år 1960 (?).
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Skotsk whisky aften

Så gør vi det igen, for 13. gang.
Lokalrådet i Gyrstinge/Ørslevvester indbyder til en whiskysmagning,
fredag d. 27. januar 2017 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/sms 3042 5458/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
Bøgebladet oktober 2016
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Den kommunale dagpleje skriver

Så er vi tilbage efter sommerferien, og mødes vi igen i legestuen hver onsdag. I
øjeblikket arbejder vi med temaet ’krop og bevægelse i naturen’ og vi bruger
den dejlige præstegårdshave til mange af vores aktiviteter med børnene. Målet
er, at gøre børnene mere aktive, styrke børnenes selvtillid og selvværd, så de
får mod på nye udfordringer, og at give børnene lyst til at være i naturen. Vi har
planlagt aktiviteter for de små, fx er de med til at bygge en aktivitetsbane udenfor.
En af aktiviteterne kan være at finde pinde til at bygge en hule med, at gå eller
løbe på ujævnt terræn eller at rutsje ned fra bakken, så børnenes muskulatur og
balanceevne bliver styrket.
Som forholdsvis nyt, kan den kommunale dagpleje tilbyde en tidlig opstart i
dagpleje. Tidlig opstart går ud på, at nybagte forældre og deres små børn kan
besøge dagplejeren en gang om ugen, nogle måneder før barnet egentlig starter
i dagplejen. På denne måde lærer forældre, barnet og dagplejeren hinanden og
omgivelserne at kende stille og roligt, og dermed bliver opstarten i dagplejen
lettere.
Ringsted kommunale dagpleje uddanner løbede deres dagplejere til pædagogiske
assistenter så niveauet bliver højnet og forældre sikres en god kvalitet i
børnepasning.
Nybagte forældre og deres børn og gravide er velkommen til at besøge os i
legestuen, vi samles hver onsdag i præstegården ved Gyrstinge kirke. Det er en
god ide at ringe når i vil besøge os, på telefon nr. 5784 5650.
Efterårshilsner fra Sanne, Ulla, Tina og Irene
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Kildeskolen skriver

På Kildeskolen er vi kommet godt i gang med det nye skoleår. Det har været en
lidt særlig opstart, da ledelsesteamet er blevet udskiftet henover ferien. Vi har
sagt farvel til den tidligere skoleleder Vibeke Havre og der er blevet ansat et nyt
ledelsesteam. Det nye team består af konstitueret skoleleder, Charlotte Dec
Pedersen og souschef, Winnie K. Hansen. Charlotte er for dem, der har deres
gang på Kildeskolen, et kendt ansigt, da hun har været ansat på skolen i snart ni
år. Winnie er ansat som souschef i sfo’en på Valdemarskolen, men er indtil
videre frem til årsskiftet venligst udlånt til Kildeskolen.
I øjeblikket er vi i fuld gang med at planægge vores kommende temauge med
temaet Halloween. I den forbindelse afholder vi en skolefest torsdag den 3.
november fra kl. 17-21. Her vil der komme til at foregå en masse spændende
aktiviteter, heriblandt et uhyggeligt natteløb. Af andre mærkedage, kan nævnes
vores årlige motionsdag som ligger fredag den 14. oktober. Denne dag bliver
skoletasken hjemme og den står på masser af motion og svedige børn.
Som noget nyt, og som en fortsat udvikling af brobygningen mellem børnehave
og skole, deltager Kildeskolens børnehave både i temauge op til og selve
Halloween-festen - naturligvis tilrettelagt for aldersgruppen. Børnehavebørnene
er derfor allerede så småt i gang med at producere pynt til festen; spøgelser,
flagermus og kæmpeedderkopper mm, og lærer imens om egenskaber, udseende
og levevis hos de forskellige væsener.
De ældste børnehavebørn er også kommet godt igang med Leg og bevægelse.
De er altid meget trætte de første par gange, hvor alting er nyt og anderledes,
men som konceptet er bygget op, bliver de hurtigt fortrolige med de forskellige
dele både af turen frem og tilbage, og selve gymnastiktimen i Ringsteds
gymnastikhus.
Og så glæder børnehaven sig til at byde velkommen en masse nye børn de
kommende måneder!
Bøgebladet oktober 2016
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Ringsted private Skovbørnehave skriver

Efter et super vellykket middelaldertema i foråret og starten af sommeren, som
kulminerede i et brag af en fest, med alt hvad hører til et rigtigt
middelaldermarked, er det nu blevet hverdag igen i Ringsted Private
Skovbørnehave.
Vi har sagt farvel til en meget stor skolegruppe på hele 17 børn, men samtidig
goddag til en masse små nye poder, som er klar på nogle dejlige og aktive år
som skovbørnehavebørn.
Det er sjovt at se hvordan de børn, som før var i mellemgruppen, og som nu er
skolegruppe, vokser adskillige centimeter. Det er virkelig noget der betyder
noget at skifte plads i hierarkiet, men at det samtidig forventes at man agerer
som „ en af de store“, det er børnene helt bevidste om, og fylder rollen ud til
perfektion.
Den nye skolegruppe blev, vanen tro, „indviet“ med den årlige overnatning i
shelterne i Hanemosen. Børnene er med til at planlægge overnatningen, og glæder
sig rigtig meget til det. Selvom det også er en lille smule „farligt“ at skulle sove
ude i skoven om natten, så overskygges det af den helt specielle stemning og
hygge der er ved at være der sammen med de pædagoger og kammerater der
hele det næste år skal være skolegruppen.
Efter det store tema om middelalderen, som fyldte en masse for både børn og
personale før sommeren, er der her i eftersommeren mere fokus på fordybelse
og indkøring af de små nye.
Der bliver arbejdet i grupper omkring temaer som krible-krable og skovens
svampe. Skovbundens dyre- og planteliv bliver nærstuderet og slået op i
medbragte bøger. Nogle ting tages med tilbage til børnehaven hvor der bl.a er
arbejdet med aftryk af svampe på sort papir, og lavet hyggelige terrarier til
krible-krable dyr så man kan kigge på dem tæt på.
Pædagogerne får også blandet lidt motorisk læring ind i temaet for de små nye
skovbørn. De har f.eks lavet edderkoppespind med garn mellem nogle træer i
skoven, og på den måde trænet at kravle over og under spindet uden at røre
snorene. Det kræver noget andet at bevæge sig rundt i skoven, end de små er
vant til, men de lærer det lynhurtigt. Ikke mindst fordi de har gode kammerater
som gerne giver en hånd at støtte sig til hvis man har brug for det.
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Ringsted private Skovbørnehave skriver

Den 29/9 vil forældrene kunne opleve en fernisering omkring alt hvad børnene
har lavet under projektet.
Vi synes selv vi har en fantastisk oase midt i fantastiske Store Bøgeskov, og det
er dejligt at byde nye skovbørn og forældre velkomne, og se at de deler glæden
ved at kunne give deres børn en aktiv og lærerig tid i Skovbørnehaven. Der er
stadig plads til et par nye kammerater, så kig endelig forbi, eller fortæl nye
forældre at vi findes som et skønt alternativ.
De bedste sensommerhilsner
Ringsted Private Skovbørnehave

„Gå mig glad“ skriver
„Gå mig glad“
Nu har du mulighed for at få lidt motion sammen med andre hyggelige og rare
mennesker!
Vi mødes hver tirsdag kl. 15 ved Skovbørnehavens parkeringsplads.
Vi går en time i St. Bøgeskov hver gang.
Der kræves ikke noget af dig udover lyst til motion og dejligt samvær, mens vi
går.
Mød op og prøv om det er noget for
dig.
Karin Graver Larsen
2426 9626

Bøgebladet oktober 2016
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Tirsdagsklubben skriver
Tirsdagsklubben er nu klar til den egentlige sæson med skiftevis kortspil og
foredrag på tirsdage, kl.14-17, i Gyrstinge præstegård.
Vi havde den 31. august en flot tur på Sorø sø, hvor vi gik fra borde ved
Parnasgrunden og nød den medbragte kaffe og bagværk en time, hvorefter
turen fortsatte til Kongebroen.
Sensommerfesten på Skovkroen den 13. september var ligeledes beriget med
sol og sommer, fornøjelig underholdning og lækker mad.
En mini-udflugt til „Dansk cykel- og knallertmuseum„ den 27. september venter
og derefter er det programmet, som kan læses i Bøgebladets kalender og
„løbende„ i Lokalbladet, der står for døren!!
Medlemskort til 100,- kr. er ikke en betingelse, men giver rabat ved specielle
arrangementer.
Medbring kop og brød - Elna står for for kaffebrygning.
Velkommen til alle interesserede!!
På Arbejdsgruppens vegne,
Hilde Andersen.
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Gyrstinge kirke

oktober - november 2016

Alle helgen i Gyrstinge kirke 6. november kl. 10.30

Alle helgen er en af de højtider, der trækker særligt mange i kirke. Alle helgen
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 kæres navne. Der vil i
gudstjenesten i særlig grad være fokus på tabet og mindet i såvel salmer som
prædiken. Kirkerne 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 Gyrstinge menighedsråd på en kop kaffe i sakristiet.
For en god ordens skyld vil jeg gøre opmærksom på, at der er alle helgen
gudstjeneste i Sigersted kl. 9. og i Gyrstinge kl.10.30. Ved begge gudstjenester
læses de afdødes navne op, ved begge gudstjenester tænder vi lys for dem, vi
gerne vil mindes, men det vil kun være efter den sidste gudstjeneste i Gyrstinge
kirke kl. 10.30, at der vil blive serveret en kop kaffe.
Lisbeth Lundbech
Bøgebladet oktober 2016
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Minikonfirmander 19. + 20. oktober
Der har været vanskeligere at få minikonfirmandundervisning op at stå pga. den
nye skolereform, da de små er alt for trætte sidst på eftermiddagen. Vi har
derfor besluttet at udbyde minikonfirmandundervisning i nogle af skoleferierne,
første gang i efterårsferien, nemlig d. 19. + 20. oktober fra kl. 9 formiddag til kl.
15 eftermiddag, dog således at vi torsdag d. 20. oktober slutter af med en
spagettigudstjeneste kl. 17.00, hvor hele familien inviteres.
Såvel sognepræst som minikonfirmandlærer vil medvirke begge dage og i hele
forløbet.
Vi skal ned i skoven, hvor vi skal på bibelsk vandring og besøge bl.a.
„Genezareth Sø“, hvor så mange af de bibelske beretninger har udspillet sig. Vi
skal til bålhytten og have ild i „brændofferalteret“. Vi skal også op på det bjerg,
hvor Jesus holdt sin bjergprædiken mv. Vi skal i kirken og have små meditative
gudstjenester, hvor vi ligger på liggeunderlag. Vi skal i menighedshuset og se
film, tegne, male, klistre, tilrettelægge spaghettigudstjeneste. Vi skal også pynte
kirken op til spaghettigudstjeneste. Vi skal holde familiegudstjeneste. Der vil
således blive plads til såvel aktivitet som fordybelse.
Bespisning: kirken sørger for bespisningen begge dage.
Aldergruppe: 9-11 år
Målgruppe: 9-11 årige fra Kildeskolen og Ringsted ny Friskole samt 9–11
årige børn fra pastoratet i øvrigt.
De børn fra Gyrstinge, der ønsker at deltage, vil blive afhentet ved Gyrstinge
kirke af en taxa på kirkens regning og blive bragt hjem igen. Der vil være
voksenledsagelse.
Pris: Det er gratis at deltage.
Tidspunkt: onsdag d. 19. oktober kl. 9.00 – 15.00 og torsdag d. 20.oktober
kl. 9.00 – 17.00 (afslutning kl. 17.00 med spaghettigudstjeneste med
efterfølgende spisning for hele familien).
I øvrigt: det er ikke nødvendigt at være døbt for at deltage. Desuden bør du
også vide, at undervisningen er frivillig og ikke nødvendig for at blive konfirmeret.
Tilmelding: senest fredag d. 14. oktober med kontaktdata samt
barnets navn og fødselsdagsdato til Lisbeth Lundbech, llu@km.dk
eller Gitte Stolberg,gitte.stolberg@gmail.com
Lisbeth Lundbech
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Spaghettigudstjeneste

I forbindelse med efterårsferiens minikonfirmandundervisning holder vi spaghettigudstjeneste i Bringstrup den 20. oktober kl. 17.00.
Efter en kort gudstjeneste klokken 17.00, hvor minikonfirmanderne medvirker,
går vi over i Huset, Bringstrupvej 45 og får spaghetti med kødsovs. Det er
gratis at deltage.
Af hensyn til indkøb ser vi gerne tilmelding til spisning senest søndag d. 16.
oktober til sognepræsten på tlf. 57 61 30 10 (OBS! telefonsvarer slår altid til,
hvis du venter længe nok) eller på mail llu@km.dk.
Lisbeth Lundbech

Konfirmander 2016 / 2017
I skrivende stund er der tilmeldt 21 til undervisning og/eller konfirmation i dette
pastorat. Der vil blive konfirmation i alle vore 3 kirker i 2017. Ikke alle 21 skal
konfirmeres i vore kirker. De går blot til undervisning hos os. Til gengæld er der
også nogle stykker, som går til undervisning andetsteds, men kommer hjem og
bliver konfirmeret i deres sognekirke.
Lisbeth Lundbech

Familiegudstjeneste
I samarbejde med Lokalrådet og i forbindelse med juletræstænding og anden
hygge 1. søndag i advent, holdes der familiegudstjeneste i Gyrstinge Kirke
søndag d. 27. november kl. 15.00.
Familiegudstjenesten indleder det samlede arrangement.

Bøgebladet oktober 2016
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Walk and Talk gudstjeneste
Gudstjenesten i Bringstrup den 2. oktober kl. 10.30
tilrettelægges som walk and talk gudstjeneste, hvor vi efter gudstjenesten spiser
vores medbragte madpakke i kirke eller menighedshus, hvorefter vi går en tur
på ca. 3. km. og runder af med medbragt kaffe og kage et eller andet sted. Vi
vil være færdige omkring kl. 15.00.
Vores første walk and talk gudstjeneste i juli var en rigtig god erfaring og det
viste sig her, at ca. 3 km er en passende distance. Vi fik snakket og hygget – vi
skal jo ikke nå noget - men fik også nogle gode natur- og sanseoplevelser,
medens vi vandrede. Naturen er jo et særligt erfaringsrum, ligesom kirken også
er det.
Jeg forestiller mig, at vi den 2.
oktober vil vandre i Bringstrupskoven, som blev plantet i
år 2000 som en naturskov, der
får lov at gro vildt, så vidt det er
muligt. Skoven er nu blevet stor
og tæt samt meget afvekslende,
da den er beplantet med de
træer, som var i Danmark efter
sidste istid. Den har lidt karakter
af en tempereret urskov med
sø, slette m.v. Jeg forestiller mig at vi – hvis vejret er til det – drikker vores
eftermiddagskaffe i bålhytten ved skoven.
Tilmelding er ikke nødvendigt, men jeg vil da være glad for et praj på tlf. 5761
3010 eller mail llu@km.dk.
Lisbeth Lundbech
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Musikteater i Bringstrup kirke

Musikteater for børn og voksne i Bringstrup kirke 5. nov. kl. 17.00
- hvor Elantorí – et turnerende musikteater - opfører forestillingen „David“
David
David er historien om, hvor svært det kan være at være et ordentligt
menneske. Fortællingen bygger på historien om kong David fra Det Gl. Testamente. Det er historien om den lille citarspillende hyrdedreng, der vinder al
folkets gunst, besejrer kæmpen Goliat og bliver en mægtig konge. I gendigtningen rejser historiefortælleren Diva sammen med David rundt fra kirke til kirke.
De ruller en historie ud, hvis nøgleord er kontraster: Stor/ lille. Ydmyghed/ arrogance. Vold / venlighed. Sammen med David pakker Diva bogstaveligt talt
den store fortælling ud af to kufferter og lader publikum opleve, hvordan han
bliver konge og ender med at lade sig korrumpere af magten. For hvad er det
magt kan gøre ved os? Hvordan kan en følsom og kunstnerisk begavet dreng
bliver en voldelig, magtliderlig og egocentrisk tyran?
Udover to skuespillere optræder en
musiker og et antal dukker. Scenografien er minimal. Til gengæld udnytter vi hele det store kirkerum, så spillet foregår foran, bagved og blandt
publikum. Centralt i fortællingen står
musikken. Den er skabt til
forestillingen af komponist og organist Jakob Lorentzen. Jacob har med udgangspunkt i manuskriptet og
flere Davids salmer skrevet en række meget smukke og dramatiske stykker for
orgel og sang, som på fornem vis bærer fortællingen ind i vores tid.
Musikteaterstykket, David, i Bringstrup Kirke d. 5. november kl. 17.00 er en
del af et større lokalt arrangement, hvor Fællesrådet, Madbix, Menighedsrådet, Rollespilsforeningen og Skolen også medvirker på forskellig vis, se nærmere i den lokale presse, når tidspunktet nærmer sig.
Bøgebladet oktober 2016
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Julekoncert

Julekoncert med akkordeonisten Julie Holmegaard Schade
Gyrstinge Kirke den 15. december 2016 kl. 19.00
Kom og oplev en smuk koncert med akkordeonisten Julie Holmegaard Schade!

Julie Holmegaard Schade begyndte at spille harmonika som 8-årig på
Kalundborg Musikskole ved Heidi Holme Bjerborg. Som kun 16-årig blev
Julie optaget på Esbjerg Musikkonservatorium ved Docent Jytte Von Rüden.
Det efterfølgende år fortsatte Julie sine studier i Frankrig ved Prof. Jacques
Mornet. I 2012 vendte hun tilbage og fortsatte bachelorstudiet på Det Kgl.
Danske Musikkonservatorium ved Prof. Geir Draugsvoll. Julie studerer nu ved
den anerkendte unge accordeonist Bjarke Mogensen og har netop afsluttet sin
kandidateksamen med top karakterer og er samtidig blev optaget i
solistklassen. Ved siden af sine studier på musikkonservatoriet, arbejder Julie
som kirkesanger i Borup sogn og er samtidigt ved at uddanne sig som korleder
på Kirkemusikskolen Sjælland.
Aftenens program i Gyrstinge Kirke
varer en time. Vi vil bl.a. blive budt på
små sonater af Domenico Scarlatti, 2.
Sats Toccata fra Usbekistan suiten af
Georgi Mushel samt Haiti af Franck
Angelis. Derudover garanterer vi
julestemning, da Julie også vil
akkompagnere fælles sang af nogle af
vores dejlige julesalmer.
Sæt stort kryds i kalenderen torsdag
d. 15. december kl. 19.00!
Foto: sn.dk
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Spiseklub for enlige

Mødes næste gang i Gyrstinge Præstegård
Onsdag den 5. oktober kl. 18.00
Klubben har efterhånden været i gang ca. ¾ år, for det er rigtig dejligt at mødes
over et måltid mad ca. en gang om måneden.
Hvem laver maden ?
Ja, det finder man frem til på aftenen, hvor der altid er en fra aftenens madhold,
som fortsætter næste gang sammen med 2 „nye“. Så sikres det, at ingen kommer
til at stå helt alene med opgaven.
Jeg kan af forskellige grunde ikke klare at lave mad. Må jeg så være
med alligevel ?
Ja, selvfølgelig, for der kan være andre opgaver end lige madlavningen man kan
bidrage med. Her er målet, at alle skal være velkomne – blot man er enlig.
Prisen er stadig 50 kr. for at deltage.
Har du ikke tilmeldt dig ved sidste spiseaften bedes du tilmelde dig til Kirsten
Forsingdal 5780 9457 eller 26174 503 helst inden mandag . 3. okt.

Nyt Menighedsråd til december

13. september blev der afholdt orienterings og opstillingsmøde i Ringsted/Sorø
Provsti, og således også her i Gyrstinge sogn.
På mødets første del orienteredes om Menighedsrådets arbejde og økonomien
i sognet. Vi er så heldige at have en god og sund økonomi og dermed også i
stand til at afholde og få lavet mange ting i både kirke og præstegård.
Anden del - opstillingsmødet. Der skulle vælges personer til en liste til det
kommende menighedsråd, som begynder sit virke 1. søndag i advent, når vi
tager fat på et nyt kirkeår. Man er altid spændt på, hvordan man kommer i mål
med dette. Er der i det hele taget nogen, som vil være med, så vi kan få valgt de
5 personer + et antal suppleanter til det nye Menighedsråd?
Heldigvis er - og var vi i den situation, at der kom nye, som gerne ville være
med, og da der kun var en fra det gamle Menighedsråd, der ikke ønskede at
genopstille, var det let at få lavet en liste, som blev som følger:
Valgt til menighedsrådet blev: Else Hansen, Heidi Larsen, Kurt Jensen, Leif
Larsen, Kirsten Forsingdal.
Suppleanter blev: Vibeke Wojtsnak, Anne Dorte Hansen, Kirsten Hansen,
Bodil Krag-Andersen. I skrivende stund er der kun denne liste, men bliver der
inden d. 27. sept. flere lister, skal der afholdes valg d. 10. november.
Valgbestyrelsen Gyrstinge Menighedsråd
Bøgebladet oktober 2016
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Sogneaften

Dirch Passer, Den elskede klovn

Sogneaften med sognepræst Otto Lundgaard
den 27. oktober i Gyrstinge Præstegård.
Otto Lundgård der i det daglige er sognepræst ved kirkerne i Ringsted, gæster
os d. 27. oktober med et af sine kendte foredrag om vores allesammens Dirch
Passer. Sådan skrev vi i august nummeret af Bøgebladet. Her følger lidt mere
om aftenens program.
Kl. 18.00 Spisning. Lokalrådet benytter aftenen til starte madbix sæsonen 201617. Pris 40 kr. og drikkevarer kan købes.
Tilmelding til Bodil Krag-Andersen 5784 5380 eller Kirsten Forsingdal 5780
9457
Ønsker man ikke at deltage i spisningen er man velkommen til at komme
Kl.19.30 Foredrag ved Otto Lundgård.
I pausen er Menighedsrådet vært med kaffe og kage. Her følger et uddrag fra
omtalen i august Bøgebladet:
Dirch Passer kunne om nogen få os til at le, men Otto Lundgård understreger at
det alene ikke er hans hensigt med foredraget, og han har i nedstående sammenfattet, hvad foredraget omhandler
.
Dirch Passer, Den elskede Klovn
Der er gået mere end 35 år, siden skuespilleren og komikeren Dirch Passer
blev revet bort fra os; han døde med klovnekostumet på – og som mange
dengang forudså, har ingen endnu kunnet erstatte ham.
Men hvad var det, som netop Dirch Passer kunne glæde os med? – hvad var
det, han rørte ved indeni os, så vi altid blev glade i hans selskab? – og hvad var
det ved ham, vi alle elskede, så vi fulgte ham på vejen op, men også fulgte ham,
når hans vej gik ned?
Dette og meget andet fra en stor og rig karriere vil blive berørt – også med
lattermusklerne, men ikke kun med dem – når vi samles og i et par timer deler
vores minder om vores elskede klovn, Dirch Passer.
For vi husker ham endnu. Og det vil vi gøre sammen.
Lokalrådet og Menighedsrådet
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted
Oktober
02. oktober – 19.s.e.trin.:

Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30
(walk and talk efter gudst. I Bringstrup)
Sigersted 9 (Mette Marbæk)
Bringstrup 9 (Søren Vester Legarh)
Bringstrup 17 (Spaghettigudstjeneste)
Allindemagle 9 – Gyrstinge 10.30
Bringstrup 9 – Sigersted 10.30

09. oktober – 20.s.e.trin.:
16. oktober – 21.s.e.trin.:
20. oktober:
23. oktober – 22.s.e.trin.:
30.oktober – 23.s.e.trin.:

November
06. november – Alle helgens dag: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30 (kirkekaffe efter
gudstjenesten i Gyrstinge)
13. november – 25.s.e.trin.:
Haraldsted 9 – Bringstrup 10.30
20. november – Sidste s. i kirkeåret:Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
27. november – 1. s. i advent:
Bringstrup 10.30 – Gyrstinge 15 (familie-)
December 2016
04. december – 2.s.i advent:

Sigersted 9 – Gyrstinge 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 oktober 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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Landsbyhuset skriver

Intet nyt er godt nyt, sige man jo, og det er også tilfældet med Landsbyhuset.
Det går stille og roligt. Der er ikke taget initiativ til nogle aktiviteter hen over
sommerne og efteråret, men det skyldes ene og alene travlhed i samtlige
bestyrelsesmedlemmers arbejds- og privatliv. Vi har dog nået at have en lille
arbejdsdag i august, hvor bl.a. petanque-banen blev ordnet, ligesom vi fik renset
tagrender og fjernet ukrudt langs ydervæggene. Køkkenet blev gjort skinnende
rent, så det stadig er attraktivt at lave mad i.
Det kan synes som småting, men det giver altså et bedre indtryk, når det er
gjort, og hvad angår tagrenderne, så er det jo vigtigt, at de ikke bliver så fyldte,
at vandet løber ind i huset, så alt i alt en tilfredsstillende dag.
Da nogle af områdets beboere skulle bruge beach volley-banen, tog de selv
initiativ til at fjerne ukrudtet, hvilket vi sætter stor pris på. Det er klart, at med et
hus som vores, vil der altid være noget, der skal gøres, men da det jo, som
bekendt, er frivillige, der driver Landsbyhuset, så bliver det i den orden og med
den hastighed, der nu er overskud til.
Huset har nu rundet sin 6-års fødselsdag, og vi kan vist godt tillade os at være
lidt stolte, for det fungerer stadig rigtig godt. Vi oplever stadig en solid opbakning
fra både lokale beboere og folk, som kommer langvejs fra.
Af og til bliver vi også bedt om at vise huset frem for grupper, som påtænker at
lave noget lignende, eller som bare har hørt om det store arbejde, der er blevet
lagt i at få sådan et projekt op at stå. Senest er vi belvet kontaktet af en kommune,
som gerne vil trække på vores erfaringer, både de gode og de dårlige, inden de
måske kaster sig ud i et skolebyggeri på en helt ny måde, hvor der skal tænkes
mange flere funktioner ind i byggeriet, så det kan bruges af mange på samme
tid. Det er selvfølgelig smigrende, og vi deler gerne ud af den viden, vi har
efterhånden har fået. Der er jo ingen grund til, at andre skal gøre de samme
erfaringer, på godt og ondt, som vi allerede har gjort.
Til sidst vil jeg gerne slå et slag for, at man kommer til os i bestyrelsen, hvis man
har en god ide til en eller flere aktiviteter, der kunne give mere liv i Landsbyhuset.
Vi er altid åbne for forslag, og vi hjælper gerne til, men vi kan ikke altid stå for
arrangementerne.
Vera Mortensen, Landsbyhuset
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„Gyrstinge i bevægelse“ skriver

De seneste gode nyheder fra „Gyrstinge i bevægelse“
Gyrstinge stand
For 5. år i træk var Gyrstinge og Ørslevvester repræsenteret på Ringsted natten
med en udstilling om vores projekter i lokalområdet. Vores aktiviteter på standen
var diasshow, fiskedam med æbler og en konkurrence hvor den heldige vinder
kunne få en menu for to på Krogagergård til høstmarked. Der ud over var der
nogle brochurer fra de lokale institutioner, foreninger og virksomheder. Mange
mennesker kom forbi og så vores stand og rigtig mange børn fik prøvet vores
fiskedam. Der var et godt bredt samarbejde omkring standen i år med hjælp fra
flere foreninger og lokale borgere, det fungerede godt,og vi kunne ikke have
gjort det uden jer, så mange tak for hjælpen.
Sponsorat- Så er vi i gang
I foråret søgte vi støtte hos Lokale og anlægsfonden til vores aktivitets- og
samlingssted i Gyrstinge. Vores ansøgning blev godkendt og vi har fået bevilliget
180.000 kr. fra fonden. Nu er vi godt i gang og der er ikke helt så langt op til de
900.000 kr. projektet koster. Vi søger selvfølgelig forsat og afventer svar fra
flere fonde her i løbet af efteråret, så kryds fingre, vi tror på det lykkes.
Opslagstavle
Vi har indkøbt en stor opslagstavle til tårnet ved multibanen. Vi hænger
ordensreglerne op på den så de bliver mere tydelige, lige nu hænger reglerne
kun på banden ved tribunen. Derudover kan tavlen bruges til opslag angående
lokale arrangementer, hvor alle er velkommen. Dem der hænger et opslag op
skal selvfølgelig også selv tage det ned igen.
ØV-Rygning på multibanen
Vi har opdaget, at der er blevet røget på banen og det har desværre givet huller
i kunstgræsset! Det er drønærgerligt, at nogle ikke respekterer, at der forbud
mod rygning på multibanen, og skolens område i det hele taget! Der er ikke
nogle penge på budgettet til nyt kunstgræs, så vær med til at passe på det, vi
skulle jo helst have banen i mange år fremover.
Hilsen Hanne og Jeanette
Bøgebladet oktober 2016
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Gyrstinge Lokalarkiv skriver
Kend dit sogn
Er du nytilflytter eller bare lidt byhistorisk interesseret, har du chancen den 10/
10 for at høre lidt om dit hus/gård og dens tidligere beboere.
I Præstegården den 10. oktober kl. 19:00
Lokalhistorisk gruppe er næsten færdig med at gennemgå hele sognet, og kan
oplyse dig om vores arbejde og fortælle lidt om tidligere ejere.
Der serveres kaffe og kage!
Venlig hilsen
Lokalhistorisk gruppe
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Lokalrådet skriver

Shelter-byg i Ørslevvester
Med en håndfuld engagerede, dygtige håndværkere i sprudlende godt humør
kan man nå langt på bare 5 timer. Tusind tak for hjælpen!
Elisabeth, pva Lokalrådet

Bøgebladet oktober 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

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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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 oktober 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. 3042 5458

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
www.bakkegarden.dk
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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 Jess Friis,
Gyrstinge Bygade 5-7
24 63 59 35, lokalraadet@gyrstinge.dk
Menighedsrådet
formand Else Hansen,
Gyrstinge Præstemark 41, Ringsted
5784 5212,

Kildeskolen, www.kilde-skolen.dk
konst. leder Charlotte Dec Pedersen,
Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7260, kildeskolen@ringsted.dk
Kildeskolens bestyrelse
formand Peter Flensted
Kildeskolens SFO og børnehave,
konst. leder , Winnie K. Hansen
Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7261, wikh@ringsted.dk

Ringsted Kommunale Dagpleje
ringsteddagpleje.dagtilbud.ringsted.dk
leder Lone Dissing, 5762 8121
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
2091 4596,hilde.pico.andersen@gmail.com
Gyrstinge Hjemmeside, www.gyrstinge.dk
webansvarlig Steen Mortensen,
Gyrstingevej 41, Ringsted
3195 0693, webmaster@gyrstinge.dk
Kilden til fitness, Landsbyhuset,
www.kildentilfitness.dk
formand Lone Sanggaard,
Gyrstinge Bygade 44, Ringsted
5784 5453,
Idrætsforeningen
www.gyrstingeif.dk
formand Lars Overholdt,
Høtoften 12, Ringsted
6063 4191, lars@gyrstingeif.dk

Byg og Bo
formand Søren Langkjær-Larsen,
Gårdstofte 54, Ringsted
2082 3003, sl@langkjerlarsen.dk

Vandværket
formand Niels Mogensen,
St. Bøgeskovvej 25, Ringsted
4034 5374, gyrstinge.vand@gmail.com
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 skole med tilhørende
SFO og børnehaveafsnit, en skovbørnehave, 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 oktober 2016
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September
27.
29.
Oktober
02.
04.
05.
10.
17.-21.
18.
19.-20.
25.
27.
November
01.
03.
05.
08.
15.
22.
27.
29.

Kalender
Tirs.klub.: Miniudflugt til „Dansk cykel- og knallertmuseum“, Glumsø
Fernisering, Skovbørnehaven,
Forældremøde, Kildeskolens børnehave, kl. 17.00
Bøgebladet udkommer
Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
„Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 15.00, hver tirsdag
Spiseklub for enlige, Gyrstinge præstegård, kl. 18.00
Åbent hus, Lokalhistorisk arkiv, Gyrstinge præstegård, kl. 19.00
Kildeskolen holder efterårsferie
Tirs.klub.: Foredrag, Anne-Birthe Ottsen, „ Glædesstunder i Indien“
Lokalrådsmøde, Gyrstinge præstegård, kl. 19.30
Minikonfirmandundervisning, Bringstrup, kl. 9.00
Tirs.klub.: Kortspil
Sogneaften om Dirch Passer v. Ole Lundgaard, Gyrstinge præstegård,
med spisning: kl. 18.00, kun foredrag: kl. 19.30
Tirs.klub.: Bankospil
Skolefest m. Halloween-tema, Landsbyhuset, k. 17.00-21.00
Musikteater, Bringstrup kirke, kl. 17.00
Tirs.klub.: Kortspil
Tirs.klub.: Ole B.Pedersen foredrag, „Årets gang i Kongehuset„.
Lokalrådsmøde, Gyrstinge præstegård, kl. 19.30
Tirs.klub.: Kortspil
Familiegudstjeneste, Gyrstinge kirke, kl. 15.00 med efterfølgende
juletræstænding
Tirs.klub.: Palle Frejwald foredrag, „Eventyrlig campingtur til Rusland“

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