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Lokalrådet skriver
Den 8. maj afholdte Lokalrådet et møde i Landsbyhuset vedrørende vores
Helhedsplan, som nu står overfor en større revision. Helhedsplanen (som du
kan finde på vores hjemmeside) er den plan der muliggør, at vi som Lokalråd
kan søge midler til at gennemføre nogle af de projekter vi ønsker her i sognet.
Af etablerede projekter kan blandt andet nævnes multibanen foran Kildeskolen
samt projektet ved Ørslevvester gadekær. Ved mødet kom der en masse gode
nye forslag frem fra de 25 der valgte at afsætte tiden til mødet, og de mange
forslag bliver nu indskrevet i Helhedsplanen. Det gør at vi også fremover kan
søge andel i den million kroner Ringsted forhåbentligt fortsat afsætter til
landområdernes Helhedsplanpulje hvert år.
Noget af det der for tiden optager os i Lokalrådet, er etableringen af en
foreningsvedtægt til Lokalarkivet, så vores flotte Lokalarkiv kan blive medlem
af Sammenslutningen af lokalarkiver.
Vi læser også Ringsted Kommunes forslag til budget 2018, og påtænker i den
forbindelse at udarbejde et høringssvar. Ringsted Kommune inviterede i øvrigt
til borgermøde i Kongrescentret den 20. maj, hvor vi havde en repræsentant
med, som en del af høringsprocessen for budget 2018.
Sidst men ikke mindst så har vi netop gennemgået vores aktivitetsliste for det
kommende år, og allerede nu er vi ved at forberede Skt. Hans aften, finde
ansvarlige arrangører til juletræstænding, måske en gang skinke og grønlangkål
før jul samt fastelavn 2018 og en masse mere.
God sommer til jer alle
Jess Friis
Formand Gyrstinge- & Ørslevvester Lokalråd
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Lokalrådet skriver - fortsat
Landsbypedeller
Ringsted kommune har lavet en Landsbypedelordning, som administreres af
Produktionshøjskolen. Her er det muligt at få hjælp til mindre projekter, som
ikke bliver lavet, eller som i øjeblikket bliver lavet af frivillige i landsbyerne.
Senest har Lokalrådet fået ryddet området omkring Iskrystallerne på
Bakkegårdsvej, og flere tiltag er på vej. Forslag til arbejde, der falder ind under
reglerne, modtages gerne, og Lokalrådet vil herefter stå for at arrangere det
med Landsbypedellerne. Man kan læse mere om ordningen på www.rphs.dk.
*****
Revision af helhedsplanen
På et velbesøgt beboermøde med omkring 25 deltagere fra lokalområdet, fik vi
rigtig mange indput til nye projekter og aktiviteter. Dejligt at der kom så mange
gode ideer frem til mødet. Lokalrådet har nu igangsat arbejdet med opdateringen
af helhedsplanen. Når den reviderede plan forelægger vil vi lægge den frem til
høring. Planen vil kunne ses på lokalrådets hjemmeside og på Facebook. Vi vil
også lægge er eksemplar frem i Landsbyhuset.

Forsidefoto
Så er sommeren endelig på vej! Sådan så det ud i 2016 - solnedgang over Lille
Bøgeskov.
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Sankt Hans fest
i præstegårdshaven i Gyrstinge
Program:

18.00 Billetsalg
18.30 Maden er klar
20.30 Bålet tændes
20.45 Båltale
22.00 Aftenen slutter

Prisen er 75 kr. for voksne og 25 kr. for børn
Øl, vand og vin kan købes.
Tirsdagsklubben sælger kaffe og kage.
Alle er velkomne, også hvis man spiser hjemmefra
eller selv medbringer mad.
Arrangør: Lokalrådet, Idrætsforeningen, Menighedsrådet og
Tirsdagsklubben
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Lokalrådet skriver
Landsbyforum Ringsted er en paraplyorganisation for landsbyerne i Ringsted
kommune. Det er Landsbyforum, der står for uddelingen af midler fra de tre
landdistriktspuljer: Helhedsplanpuljen, Temaudviklingspuljen og
Kulturpuljen.
Helhedsplanpuljen er de sidste fire år blevet tilført 1 million kr. om året, som
skal fordeles efter ansøgning med baggrund i de 10 landområders helhedsplaner.
Det er Landsbyforums håb, at denne ordning kan fortsætte i endnu fire år, da
pengene er med til at sætte mange gode projekter i gang. I det nye budgetforslag
for 2018 er der da også forslag om at fortsætte ordningen, så indtil videre ser
det lovende ud.
Temaudviklingspuljen bliver hvert år tilført ca. 160-170.000 kr., som fordeles
efter ansøgning fra lokalrådene til mindre projekter og arrangementer, som
opfylder temaet, der især går ud på at styrke sammenholdet og engagementet i
landområderne. Der er således næsten ikke grænser for, hvad der kan søges
midler til, så skulle du have en ide til et arrangement, der lige kræver en smule
kapital, er det bare at tage kontakt til Lokalrådet, så sørger vi for resten. Måske
er kendskabet til denne pulje for lille, for sidste år blev puljen ikke brugt op, og
der er derfor omkring 280.000 kr. til fordeling i år. Det skulle ikke gerne ske
igen, da det kan være svært at forsvare puljens eksistens, hvis den ikke bliver
brugt.
Kulturpuljen er, som navnet antyder, målrettet kulturelle arrangementer. Her
er der årligt 80.000 kr. til deling mellem de 10 områder, og puljen fordeles efter
ansøgning fra Lokalrådene. Også her opfordrer Lokalrådet til, at man kommer
frem med forslag til arrangementer, man gerne så afholdt i området, så vi kan
blive ved med at tilbyde mange forskellige aktiviteter i vores lokalområde.
På Landsbyforums hjemmeside, www.landsbyforum-ringsted.dk, kan man læse
reglerne for de enkelte puljer.
Vera Mortensen
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Landsbyhuset skriver
Så kom den endelige afgørelse i retssagen om kommunens ret til at ekspropriere
jord til en ny boldbane samt tilkørselsvej til Landsbyhuset, og den faldt ud til
kommunens fordel, så nu venter vi på, at ekspropriationen bliver sat i værk.
Først når det er sket, kan vi komme i gang, og så er det økonomien, der
bestemmer, hvornår og hvordan der bliver lavet vej. Boldbanen er kommunens
projekt, så det har vi ikke noget med at gøre, men jeg er sikker på, at
idrætsforeningen glæder sig til at kunne spille på en stor bane.
Landsbyhuset har nu nået en alder, hvor der begynder at opstå slidskader rundt
omkring. Blandt andet er gulvet i festsalen meget slidt, og bestyrelsen har besluttet,
at det i løbet af sommeren, hvor aktiviteten ikke er så stor, skal slibes og lakeres.
Desuden kæmper vi i øjeblikket med et utæt tag i hallen, som vi håber på at få
repareret snarest, men det er som bekendt meget svært at finde ud af, hvor
vand kommer ind. På næste arbejdsdag, lørdag den 10. juni kl. 9, vil vi bl.a.
vaske nordgavlen, da den er blevet meget grøn af alger. Desuden skal der laves
almindeligt vedligehold og en grundig rengøring, så hvis du har lyst til at starte
lørdagen med morgenmad og så lægge et par timers arbejde i vores fælles hus,
skal du være mere end velkommen.
Selv nu, efter næsten 7 år, er der stadig interesse for vores hus fra andre
foreninger, og der kommer jævnligt besøgende udefra, som gerne vil se og høre
om projektet. Senest var Kulturbanden fra Stenlille på besøg, og den 31. maj
kommer Lokale- og Anlægsfonden forbi for at følge op på det projekt, som de
har givet støtte til at sætte i gang. Vi glæder os til at fortælle dem, hvor godt det
egentlig er gået.
Maj måned er traditionelt årets travleste med hensyn til udlejning af festsalen,
og i år har da heller ikke været nogen undtagelse. 13 udlejninger er det blevet
til, og der er reservationer frem til 2020. Det er naturligvis konfirmationerne,
der holdes i denne måned, og mange er blevet klar over, at man skal være tidligt
ude, hvis man vil have et lokale til denne særlige dag.
Vera Mortensen
Bøgebladet juni 2017
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Ringsted private skovbørnehave skriver
Her i skovbørnehaven nyder vi at det er blevet forår/sommer og at
flyverdragterne er pakket væk. Vi har haft mange opgaver de seneste måneder.
I slutningen af marts havde vi besøg af en journalist og en fotograf fra Sjællandske
Medier. De lavede en rigtig fin artikel om det at være barn i en skovbørnehave
og hvorfor man som forældre vælger at ens barn skal gå i en institution som
vores. Vi havde taget kontakt til journalisten da vi stadig har ledige pladser i
børnehaven, som vi meget gerne vil have besat. Vi håber at artiklen og at I vil
hjælpe os med at få børnetallet i børnehaven op igen.
I april havde vi inviteret børn og forældre til forårsfest i børnehaven. Til festen
opførte mellemgruppen og skolegruppen teaterstykket „en slædefart“. Børn og
voksne har knoklede hårdt med at lave kulisser, sy kostumer og øve stykket.
Så der er blevet savet, malet og syet en hel del i ugerne op til. Det var meget
spændende at være med til at bygge noget op fra bunden og alle børn var
meget engageret og dedikeret til projektet. Vi havde en rigtig dejlig forårsfest
hvor vi også fik sagt farvel til en skolegruppe på 7 børn. Lillegruppen har imedens
brugt tiden til at lære om fuglene, der pludselig kunne høres ude i skoven og de
er blevet rigtig dygtige til at færdes i skoven. De har også øvet sig i at synge „jeg
ved en lærkerede“.
I al travlheden blev der også tid til at holde den årlige påskefrokost hvor hvert
barn medbringer en ret til den fælles buffet. Det er til meget stor glæde for alle
børnene, at vi holder fast i sådanne traditioner.
Vi har også haft arbejdsdag i børnehaven. Der var stor opbakning til
arbejdsdagen så vi fik nået en hel masse. Der blevet lagt nyt sand i sandkassen,
nyt faldunderlag under gyngerne, fældet et meget råddent træ, fræset urtehave,
ryddet op i laden, ordnet ukrudt rundt om plankeværket og på legepladsen,
lavet en dæk-bane hvor børnene kan øve balance, samt ny maling og nyt tag til
legehuset. Alt dette kunne vi ikke have gjort uden opbakning fra en fantastisk
forældregruppe. Børnene nyder at deres legeplads er blevet frisket lidt op og
der indbydes til leg og gode venskaber.
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Ringsted private skovbørnehave skriver
Maj er gået med at udforske skoven og dens muligheder endnu mere.
Sovebørnene sover nu deres middagslur i shelteren i Hanemosen, der samles
vandmynte til te som bliver lavet over bålet og der er blevet samlet mælkebøtter
som er blevet brug til at sirup og til mælkebættepandekager. Børn og voksne
nyder virkelig skoven på denne tid af året for der er ingen begrænsninger. Alles
fantasi og sanser er i brug når vi færdes derude.
De bedste sommerhilsner fra
Ringsted Private Skovbørnehave

Gyrstinge vandværk skriver
Renovering af vandværket og vandingsforbud mens arbejdet udføres.
Vores gamle vandværk har kørt i mange år og trænger nu til en stor renovering.
Der skal laves en stor ombygning af bygningen og de gamle filtre skal udskiftes
med nye tidsvarende filtre og iltningstanke.
Det betyder at vandværket er blevet lukket helt ned og vi får leveret vand fra
Ringsted Forsyning via vores nødforsyningsforbindelse. Denne forbindelse kan
ikke levere lige så meget vand som vores eget vandværk og der udstedes derfor vandingsforbud og der opfordres til generelt at spare på vandet indtil vore
eget vandværk igen kan producere vand. Der kan i perioden opleves mindre
vandtryk end normalt.
Vi forventer at kunne levere vand fra eget vandværk igen i
slutningen af juni eller juli. Vi informerer via Gyrstinge Vandværks Facebook side og gyrstinge.dk
Vandværket
kan
kontaktes
via
mail:
gyrstinge.vand@gmail.com eller telefonisk til formand Ole
Olsen eller Niels E Pedersen.
Bøgebladet juni 2017
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Tirsdagsklubben skriver
Tirsdagsklubben er klar med program for den kommende sæson (se Bøgebladets
kalender)!
Udflugt til Odense den 13.juni, med tilmelding senest den 6. juni.
Sensommerfest på Skovkroen den 19. september med musikalsk
underholdning af og med Søren Westerholm, Sorø.
Mini-udflugt til Køge Miniby, den 26. september.
Traditionen tro, som man siger, er Tirsdagsklubben klar til at sælge lagkager og
kaffe ved Sct. Hansfesten i Gyrstinge Præstegård.
Arbejdsgruppen ønsker alle en dejlig sommer og på gensyn til klubbens
arrangementer.
Hilde

Køge miniby
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Gyrstinge kirke
Juni - juli 2017

Årets konfirmander i Gyrstinge
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Ny organist
Præsentation af den nye organist Jacob Juul Keller
Mit navn er Jacob Juul Keller, jeg er 47 år gammel, er gift og bor i Greve.
Jeg glæder mig meget til at starte som organist i jeres smukke og stemningsfulde
kirker
Jeg studerer til organist på Sjællands Kirkemusikskole i Roskilde, hvor jeg har
gået i efterhånden 2 år.
Tidligere har jeg arbejdet 7 år som tambour (på fløjte, signalhorn og tromme) i
Den Kongelige Livgardes Tambourkorps og har også samtidigt undervist i næsten
30 år på musikskoler, fritidshjem og i ungdomsgarder.
Ud over orgel spiller jeg også klaver, klassisk og rytmisk slagtøj, og leder det
historiske musikkorps „32.Bataillons Musikkorps“.
Jeg har skrevet en del musik, også kirkemusik, blandt andet 5 salmer, en
„Bryllupsfanfare“ for messingkvintet og en „Festfanfare“ for Kirkeorgel,
messingblæsere og slagtøj.
Lige i øjeblikket skriver jeg på nogle skitser til „Passionsmusik“ for liturg, kor,
orgel og andre instrumenter til brug ved påsketid.
Jeg ser frem til et spændende og musikalsk
samarbejde med jeres 3 menigheder.
De bedste hilsener
Jacob Juul Keller
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2017 Reformationsjubilæum
I år fejrer vi 500 året for reformationens indførelse.
Vi fejrer dette med en musikalsk forestilling i børnehøjde „I Luthers fodspor“
den 4. november kl. 17.00 i Bringstrup Kirke ved det danske ensemble GIÒIA,
som spiller musik med oprindelse i middelalderen. Mere herom i næste kirkeblad.
Men hvem er så vores store reformator Martin Luther?
Meget få mennesker har haft så stor indflydelse på den vestlige verdens tankegang som Martin Luther. Han levede i Tyskland fra 1483 til 1546 og er kendt
som munken og teologen, der med sine nye tanker om kristendommen startede
reformationen. En bevægelse der var årsag til, at den vestlige kirke blev delt i
en katolsk og en protestantisk del.
Konsekvenserne af Luthers tanker om kristendom og kirke blev mere omfattende end forskellige opfattelser af den sande religiøse lære. På Luthers tid
gennemstrømmede religion alle dele af samfundet, og derfor fik de nye tanker
afgørende betydning for ændringer i samfundet og opfattelsen af mennesket. For
eksempel blev familien etableret som det vigtigste sociale fællesskab, og samarbejdet mellem bystyret og kirken om fattigforsorgen blev forløber for nutidens velfærdssamfund. Luthers tanker har dermed haft stor betydning for, hvordan vi den dag i dag tænker om vores samfunds indretning og menneskets
plads i verden.
Martin Luthers liv
Martin Luther bliver født den 10. november 1483 i Eisleben i Tyskland. Hans
forældre var Hans og Margrethe Luther. Som ung mand begynder Martin at
studere jura på universitetet i Erfurt. Det er Martins far, der har bestemt, at
sønnen skal studere jura, fordi han mener, at jurastudiet vil give ham gode
karrieremuligheder. Men en voldsom hændelse ændrer med ét Martin Luthers
livsbane.
Martin Luther har kun studeret jura et par måneder, da han en aften bliver
fanget i et heftigt uvejr. Tanken om at skulle dø uden at have gjort sig fortjent til
en plads i himlen gør ham skrækslagen. Han falder på knæ, beder til Sankt
Bøgebladet juni 2017
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Reformationsjubilæum
Anna og lover at blive munk, hvis han slipper fra uvejret i live. Få uger efter
dropper han jurastudiet og bliver medlem af præsteordenen Augustiner-eremitterne.
Munkelivet
I klosteret knokler Martin Luther hårdt for at opfylde alle munkeløfterne. Men
på trods af hans slid, føler han ikke at anstrengelserne bringer ham nærmere
Gud. Han bliver præst, studerer teologi og ansættes som professor ved universitetet i Wittenberg.
Luther fordyber sig fortvivlet i Biblen, og det begynder at gå op for ham, at
menneskets frelse ikke afhænger af, hvad det selv udretter men alene af Guds
nåde. Denne erkendelse gør munkelivet mere meningsfuldt for ham, men med
tiden bliver dette også anledningen til det brud med den katolske kirke, der
kaldes reformationen.
95 teser og kampen mod pavekirken
I efteråret 1517 skriver Martin Luther sine 95 teser imod afladen og de bliver
opslået på døren til slotskirken i Wittenberg. Teserne bliver hurtigt spredt over
det meste af Tyskland på grund af den nye bogtrykkerkunst. Teserne vækker
straks røre i Rom, og snart indledes en kætterproces mod Luther. I 1520 udsteder paven en bandbulle, hvor han giver Luther 60 dage til at tilbagekalde
teserne, og ellers vil han blive smidt ud af kirken. Luther svarer ved at brænde
bullen offentligt og et halvt år senere bandlyser paven ham af den katolske
kirke.
Reformationen er for alvor i gang.
Bandlysning og bibeloversættelse
Pavens bandlysning betyder, at Luther må henrettes som kætter. Men med
hjælp fra kurfyrste Frederik den Vises af Sachsen lykkes det for Luther at
gemme sig på en borg i Wartburg. Her arbejder han intensivt med at oversætte
det nye testamente til tysk. Tanken er, at alle selv skal have mulighed for at læse
teksterne, så de ikke behøver pave eller præster som mellemled.
14

Reformationsjubilæum
Imens er der store uroligheder i Wittenberg, og i 1522 beslutter Luther at tage
tilbage.
Tilbage i Wittenberg
Da Luther er tilbage i Wittenberg fortsætter han med at forkynde sin lære om
evangeliet. Hans tanker breder sig, og store dele af Tyskland og hele Skandinavien bliver evangelisk-lutherske.
I 1525 gifter han sig med Katharina von Bora, en tidligere nonne der har forladt
klosteret på grund af Luthers tanker. Sammen får de seks børn, og deres familie bliver et forbillede for tyske familier og ophøjer ægteskabet til at blive et af
reformationens vigtigste kendemærker.
Martin Luther dør
I alderdommen er Martin Luther plaget af et dårligt helbred og depressioner.
Alligevel bliver han ved med at prædike og skrive, og han regnes i dag som en
af verdenshistoriens mest produktive
forfattere.
Natten mellem den 17. og den 18. februar 1546 dør Martin Luther i sin fødeby Eisleben. Han bliver 62 år gammel. Han begraves i slotskirken i
Wittenberg, hvor hans grav findes under prædikestolen.
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Konfirmandekskursioner
Vi har i år været på rigtig gode ekskursioner. Første gang var om aftenen den 7.
februar, hvor vi var til Roskildetræf i Roskilde Domkirke med tusindvis af andre
konfirmander med et sjovt løb, fed musik og medvirken af rollespilsakademiet.
Temaet var „Luther“ – naturligvis – det er jo jubilæumsår i år! Så der var både
noget til hjernen og til sanserne.
4. april var vi så på vores efterhånden traditionsrige heldagsekskursion til København, hvor det faglige niveau er højt, men der bestemt også plads til at pjatte
sammen, strøgtur, gå i biografen og spise sammen. - Og vi var meget heldige!
Solen skinnede fra en skyfri himmel hele dagen og vi spiste derfor vores frokost
udendørs! Rent fagligt besøgte vi Dansk-Jødisk Museum, Domkirken og Nationalmuseet, hvor skoletjenesten har et godt dialogbaseret forløb, der hedder:
„Mød en død“. Også på denne ekskursion deltog forældre talstærkt som hjælpere, hvilket jeg er meget glad og taknemmelig for, da det positivt bidrager til
gode oplevelser. Tak for det!
Lisbeth Lundbech
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2. pinsedag
2. pinsedag falder i år sammen med Grundlovsdag, hvilket i Ringsted-Sorø
provsti kommer til at betyde, at provstiet som sådan ikke holder egentlige friluftsgudstjenester.
2. pinsedag holder jeg derfor gudstjeneste i Gyrstinge kirke kl. 10.30, men
skulle en og anden alligevel ønske at komme til en friluftsgudstjeneste, vil jeg
henvise til Kongsgårdens enge ved Sorø, hvor Lynge-Vester Broby holder friluftsgudstjeneste kl. 10.30.
Lisbeth Lundbech

Ældreudflugten den 9. maj
Udflugten for ældre og efterlønnere havde også i år tre destinationer.
Første stop var Ledøje kirke, hvor sognepræst Edith Thingstrup engageret fortalte om den interessante toetager kirkes oprindelse og forskellige spændende
historier tilknyttet kirken.
Derpå gik turen videre til Stengården ved Bregnerød. Et stort økologisk landbrug med gårdbutik og café. Der spiste vi lækker mad, og bagefter nåede
mange at handle i gårdbutikken.
Næste stop var Rungstedlund, hvor vi besøgte Karen Blixen Museet. To dygtige guider viste os rundt i Karen Blixens stuer, samtidig med at de fortalte om
Karen Blixens liv fra fødsel til død. Vi så også flere af hendes flotte malerier og
tegninger, samt mange forskellige effekter.
Til sidst nød vi en dejlig kop kaffe med
kage i museets café, inden bussen kørte
os 63 deltagere tilbage til Gyrstinge,
Bringstrup og Sigersted.
Jeg tillader mig på alles vegne at sige tak
til de tre menighedsråd og arrangørerne
for en virkelig dejlig og oplevelsesrig dag!
Pia Bertram
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted
Juni 2017
04. juni – Pinsedag:
05. juni – Anden pinsedag:
11. juni – Trinitatis søndag:
18. juni – 1.s.e.trin.:
25. juni – 2.s.e.trin.:

Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
Vetterslev 9 – Gyrstinge 10.30
Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
Haraldsted 9 – Bringstrup 10.30
Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30

Juli 2017
02. juli – 3.s.e.trin.:
09. juli – 4.s.e.trin.:
16. juli – 5.s.e.trin.:
23. juli – 6.s.e.trin.:
30. juli – 7.s.e.trin.:

Bringstrup 9 (Conni Gosmer Schmidt)
Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30
Haraldsted 9 – Bringstrup 10.30
Høm 9 – Gyrstinge 10.30
Vetterslev 9 – Sigersted 10.30

August
06. aug. - 8.s.e.trin.:
13. aug. - 9.s.e.trin.:

Gyrstinge 9 - Bringstrup 10.30
Sigersted 9

Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er angivet.
OBS! Der tages forbehold for ændringer
Kirkebil: Til gudstjenester stiller kirken gratis kirkebil til rådighed for ældre og
gangbesværede. Henvendelse herom til sognepræsten på tlf. 57613010 senest dagen før.

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
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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.

Spiseklubben skriver
Spiseklub for enlige Gyrstinge / Ørslevvester melder sig på banen med en
Tur til Storebælt
Efter et år, hvor der på skift er blevet kokkereret i Præstegårdens køkken og
resultatet har været dejlig mad, som er blevet nydt i samvær med andre, holder
spiseklub for enlige i Gyrstinge/ Ørslevvester sommerpause, og det markeres
med en tur ud i det blå
Onsdag d. 7 juni.
Bemærk: Man mødes denne gang kl. 16.30 i Gyrstinge præstegård, fordeler
sig i bilerne, og herefter går turen til Mullerup.
Der er ingen „klubkokke“ som har lavet mad denne gang, for man lader
professionelle stå for menuen. Så skal alle bare møde op og nyde aftenen.
Bemærk: Prisen er den sædvanlige på 50 kr.
Tilmelding (hvis ikke du gjorde det ved sidste klubaften) til Kirsten Forsingdal
5780 9457 eller 2617 4503 senest 4. juni.
God tur
Gyrstinge Menighedsråd
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Kilden til fitness skriver
Kilden til Fitness – sommeren venter
- OG DET SAMME GØR EN NY SÆSON MED
OPSTART I UGE 36!
BEMÆRK: Sidste træning før sommerferien:
Cirkeltræning: 29. maj 2017
Teenfitness: 30. maj 2017
Indoor Cycling: 15. juni 2017
Vores Fitness center bliver holdt i gang af vores aktive medlemmer og engagerede
instruktører. Sammen sørger vi for, at centret kan vedblive og fungere i
lokalsamfundet og det er vi meget stolte og taknemmelige over!
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Kilden til Fitness har afholdt ekstraordinær generalforsamling den 16. maj 2017,
hvor eneste punkt var ændring af vedtægter. Ændringerne blev enstemmigt
vedtaget.
De væsentligste ændringer i vedtægterne er, at vi nu permanent kan tilbyde
træning til børn/unge under 15 år på særlige vilkår, samt at Kilden til Fitness er
en selvstændig forening, uafhængig af Gyrstinge Idrætsforening.
Ønsket fra bestyrelsen om at blive uafhængig af Gyrstinge Idrætsforening er
alene for at gøre det administrativt lettere for begge foreninger og har ingen
betydning for samarbejdet imellem Kilden til Fitness og Gyrstinge Idrætsforening.
Hold øje med vores hjemmeside www.kildentilfitness.dk
Her kan du bl.a. læse de nye vedtægter og se vores holdoversigt når den bliver
aktuel ved sæsonopstart i uge 36.
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Kilden til fitness skriver - fortsat
HOLDTRÆNING OG STYRKETRÆNING
Kilden til Fitness tilbyder både styrketræning på centrets mange maskiner samt
holdsport i form af bl.a. Indoor Cycling, Teen fitness og Cirkeltræning.
Ønsker du at se vores faciliteter og få en gratis prøvetime, så send en mail til os
på kilden@tilfitness.dk
Du kan også møde op i centret torsdage kl. 17 - 18, hvor der er en instruktør
til at hjælpe.
KONTAKT
Ved yderligere henvendelser kan vi også kontaktes på mail kilden@tilfitness.dk
Vi bestræber os på at besvare alle henvendelser hurtigst muligt.
Du er også altid velkommen til at skrive til os med gode ideer og ønsker til
fitness centret.
Vi glæder os til at byde dig velkommen i Kilden til Fitness!
På vegne af bestyrelsen og instruktørerne.
Karin Kjærgaard Christensen
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Menighedsrådet skriver
Fællesmøde Kildeskolen og de lokale foreninger
Mandag d. 22. maj havde Kildeskolen indbudt til det årlige fællesmøde for
skole, skolebestyrelse og de forskellige lokale foreninger i Gyrstinge og
Ørslevvester.
Ifølge loven er skolen forpligtet til at samarbejde med lokalsamfundet og mødes
med lokalbefolkningen, og i mødet deltog Ledelsen fra Kildeskolen,
skolebestyrelsen, idrætsforeningen, lokalrådet, kilden til fitness, Gyrstinge i
bevægelse og menighedsrådet.
Det blev et rigtig godt og positivt møde, og det kan ikke siges for mange gange:
at er det vigtigt, vi snakker sammen og passer på fællesskabet. Det er
sammenholdet, der gør det godt og attraktivt at bo i Gyrstinge og Ørslevvester.
Efter en kort orientering og nyt fra hver især, blev der taget fat på at drøfte ideer
og forslag til samarbejdet og fælles tiltag mellem lokalbefolkning, foreninger og
skole fra aug. 2017 – juli 2018.
Det blev til meget forskelligt lige fra de kendte arrangementer som Sankt Hans
og Juletræ og til puljer til ansøgning om midler, børnefestival i Ringsted,
Ringstednatten, opgaveapps, indkørsel til skole/Landsbyhus, Gyrstinge byfest,
børnefestival, marked m.m.
Et forslag skal dog her nævnes: Skolebestyrelsen forespurgte om Menighedsrådet
kunne stå for en skoledag og arrangere en tur for hele skolen. Således kunne
lærerne blive frigivet til planlægningsopgaver. På et efterfølgende
menighedsrådsmøde drøftede vi det og besluttede, at det kunne vi godt være
med til – blot skal indholdet af dagen have et kirkeligt islæt. Lokalrådet
tilkendegav også at kunne være med omkring ansøgning til temaudviklingspuljen,
ligesom skolebestyrelsen også tilkendegav at flere forældre vil være behjælpelige
med at afvikle dagen – så nu er det bare at få dagen planlagt.
Endelig blev skoleveje og stoppesteder i Gyrstinge Bygade drøftet.
Til slut blev vi endnu engang husket på og enige om vigtigheden i hele tiden at
følge og opdatere kalenderen på Gyrstinges Hjemmeside.
Med venlig hilsen en af deltagerne
Kirsten Forsingdal, Gyrstinge Menighedsråd
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„Bakkegården“ skriver
Kommende sæson på Bakkegården
Sæsonen er startet op og der er gang i både gamle og nye projekter.
Det kolde forår har sat kartoflerne lidt tilbage – jeg satser på at der er nye
kartofler klar ca. 10. juni og lidt efter kommer jordbærrene
Selvpluk af Økologiske Jordbær starter 24. juni med sorterne Rumba, Sonata,
Florance og Malwina i nævnte rækkefølge og alt efter sæsonen til slutningen af
juli - måske lidt længere
Selvpluk hindbær, sommerhindbær og efterårshindbær, starter i sidste halvdel
af juli.
Selvpluk tomater ca. 1. august og der vil være omk. 8 forskellige slags tomater,
basilikum og 2 sorter aubergine – så slip den indre toscaner løs.
Både hindbær og tomater kan plukkes til starten af oktober.
Der vil også være ribs og drueagurker samt lidt forskellige løg- og kålsorter.
Det nye indslag for i år bliver mobilt hønsehus som gerne skulle ankomme medio
juni og give lækre græsæg fra starten af juli – hønsene bliver den kommende
lugemaskine for kvikgræs mm – så når hindbærsæsonen går på hæld, skal de
ind og rydde op i tunnellerne – derfor er de døbt „Hindbærhønsene“.
Kom og prøv vores Økologiske selvpluk og fyld din fryser med bær til smoothies,
saft og marmelade og tomater til henkog og lækre salater - besøg samtidig en
økologisk gård og hør hvordan vi dyrker vores forskellige bær og grøntsager –
vel mødt.
Mvh Heidi
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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

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
Lydanlæg udlejes
Henv. til Lokalrådet
lokalraadet@gyrstinge.dk
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Østergade 6, 4180 Sorø
Tlf.:5783 5757
Besøg vores hjemmesider - vi har
det du søger.
gyrstingevvs.dk
bioeksperten.dk
pillefyrservice.dk

Bakkegården
Økologiske bær & grøntsager
Bakkegårdsvej 52
Gyrstinge
4100 Ringsted
Tlf.: 2127 7952
www.bakkegarden.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

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

Gyrstinge/Ørslevvester
Lokalråd
udlejer telt (6x8 m)
og en stor rund grill
til private arrangementer.
Kontakt:
Kenn Vium tlf. 3042 5458

Tømrer Thomsen
Fjenneslev

Peberdalsgaard BISON

Bakkegårdsvej 26 - Ørslevvester
4173 Fjenneslev
tlf. 2190 6871
E-mail: tomrerthomsen@gmail.com
www.tomrerthomsen.dk

Salg af Bisonkød, et sundt og
mørt kvalitetsprodukt.
Gyrstingevej 88, 4100 Ringsted.
Tlf. 4073 5313 for bestilling og mere
info.
www.peberdalsgaard.dk

Alt i tømrer- og
snedkerarbejde
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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

Tirsdagsklubben
ved Hilde Andersen,
Borgvej 7, Sorø
2091 4596,hilde.pico.andersen@gmail.com

Menighedsrådet
formand Else Hansen,
Gyrstinge Præstemark 41, Ringsted
5784 5212,

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

Kildeskolen, www.kilde-skolen.dk
konst. leder Dorte Andersen,
Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7260, kildeskolen@ringsted.dk
Kildeskolens bestyrelse
formand Peter Flensted
Kildeskolens SFO og børnehave,
konst. leder, Anne Gitte Petersen
Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7261, agj@ringsted.dk

Kilden til fitness, Landsbyhuset,
www.kildentilfitness.dk
formand Lone Sanggaard,
Gyrstinge Bygade 44, Ringsted
5784 5453, kilden@tilfitness.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

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 Ole Olsen,
Nordbjergvej 32, Ringsted
2047 4429, 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 juni 2017
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Kalender
Juni
Bøgebladet udkommer
Konfirmandindskrivning, kl. 15.00-17.00
Sodavandsdiskotek, arr. GIF, Landsbyhuset, kl. 19.00-22.00
Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
„Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 15.00, hver tirsdag
Spiseklubben for enlige, udflugt, kl. 16.30
Arbejdsdag, Landsbyhuset, kl. 9.00 - ?
Tirs.klub.: Sommerudflugt til Odense
Kildeskolen går på sommerferie
Skt. Hansfest, præstegårdshaven, kl. 18.00

01.
02.
04.
06.
07.
10.
13.
23.

Juli
10.-28.

Kildeskolens SFO holder lukket

August
14.

Bøgebladet udkommer
Kildeskolen starter efter ferien

September
19.
23.
26.

Tirs.klub.: Sensommerfest på Gyrstinge skovkro
Byfest, Gyrstinge, kl. 11.00 - ?
Tirs.klub.: Miniudflugt til Køge miniby

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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