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Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd

Formand: Jess Friis, Gyrstinge Bygade 5-7 (red.) 24 63 59 35
Næstformand: Jonas Grønskov, Gyrstinge Bygade 1 53 31 40 73
Sekretær: Birgitte Niemann, Bakkegårdsvej 1, Fjen. (red.) 57 80 80 58
Kasserer: Arne Aagesen, Harpeager 7, Fjen. 52 28 97 29

Bjarne Krog, Ørnekildevej 22, Fjen. 57 80 94 57
Steen Mortensen, Gyrstingevej 41 31 95 06 93
Bodil Krag-Andersen, Gyrstinge Bygade 55 57 84 53 80
Mette Eck, Blødebjergvej 2 61 68 91 84
Kim Damsgaard Christensen, Gyrstinge Bygade
Térès Peyrelier, Gyrstingevej 103

Gyrstinge/Ørslevvester Menighedsråd
Formand: Else Hansen, Gyrstinge Præstemark 41, 57 84 52 12
Næstformand: Kirsten Forsingdal, Ørnekildevej 22, Fjen. 57 80 94 57
Kasserer: Leif Larsen, Gyrstinge Præstemark 35 22 18 85 05
Kontaktperson: Else Hansen, Gyrstinge Præstemark 41, 57 84 52 12

Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen. 57 80 93 25
Anne Dorte H. Hansen, Ørslevvestervej 58

Sognepræst Lisbeth Lundbech, Bringstrup Præstegård 57 61 30 10
Organist: Jacob Juul Keller, Lundemosen 61, Greve 26 65 97 26
Provst Lars Poulsen, Kirkevænget 2c, Sorø 5783 05 34
Andet:
Graver : Kirsten Kristensen 2243 64 62
Kirkeværge: Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen. 5780 93 25

Bøgebladet udgives af Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd og Menighedsrådet
for Gyrstinge Sogn. Bladet omdeles gratis til samtlige husstande i Gyrstinge
og Ørslevvester.
Ansvarshavende redaktør: Jess Friis
Redaktion: Lokalrådet og Menighedsrådet (red.)
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere eller afvise indlæg.
Lay-out: Birgitte Niemann
Tryk: Lemann grafisk, Stenlille
Annoncer: Henvendelse til Arne Aagesen, 35 85 77 79
Oplag: 450. Se tidligere numre på www.gyrstinge.dk
Ved manglende levering - kontakt redaktionen (red.).

Næste blad udkommer primo okt. - deadline 24. sep.
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Lokalrådet skriver
Vi håber I alle har haft en dejlig - og formentlig til tider lige lovlig varm - sommer,
som nu i følge kalenderen, så småt går på hæld. Sankt Hans blev i hvert fald en
fin tør og lun aften modsat sidste år, og til jer der ikke nåede forbi eller havde
andre planer, får I her en gengivelse af årets båltale, som var ved Jonas Grønskov:

„Skt. Hans tale 2018
Tak fordi I havde lyst til at komme i dag og tak fordi jeg måtte få lov til at holde
Skt. Hans talen i år.
Sommer; Sol; Skt.Hans bål (i hvert fald for de ca. 50 kommuner, der har givet
lov) er noget som vi ser tilbage på med glæde og gode minder som noget dansk
og ægte:
- Bortset fra at Skt. Hans er en fejring af Johannes Døberen, der for omkring
2000 år siden døbte Jesus i Israel.
- Bortset fra at ideen med Heksen er tysk, og at den derfor flyver til Bloksbjerg.
- Traditionen med at brænde bål af sandsynligvis stammer fra Tyskland eller
andre steder i Nord-europa fra før kristendommen kom til.

Alt sammen traditioner, der er blevet opslugt i det danske samfund og efterhånden
er blevet „danske“.
Hvorfor du det? Vi har i Danmark været gode til at tage imod nye input og
favne den forskellighed, der møder os. Være nysgerrige og positive i vores sind
og med tiden også selv optage nogle at de „fremmede“ kulturer og traditioner
og gøre disse til vore egne.
Jeg tænker også at dette er en del af det danske samfund, vi kender i dag.
For Gyrstinge og Ørslevvesters vedkommende har jeg i hvert fald, som tilflytter
oplevet, at det er tilfældet. Som henholdsvis opvokset jyde og med en flygtig
tilværelse som „Kjøvenhavner“ i nogle år kan man jo godt finde det svært at
føle sig integreret i et lokalt og velsammentømret samfund som her. Jeg er dog,
som mange andre tilflyttere til dette skønne område, blevet ovenud positivt
overrasket over den åbenhed og tillid, som gives af alle i dette lille samfund.
Dermed ikke sagt, at det ikke kræver noget af en selv. Nej, det kræver også en
nysgerrighed og åbenhed overfor, hvad dette lokale samfund kan og hvor man
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Lokalrådet skriver - fortsat

 Forsidefoto

selv kan gøre en forskel.

Det er dog let her, når der i Gyrstinge og Ørslevvester findes en kultur af
frivillighed. Det er kun et spørgsmål om at tilbyde sin hjælp ift. alle de gode
arrangementer, der laves i området. F.eks. sports- og fritidsfaciliteter, diskofester,
Tirsdagsklub, Udflugter, Jazz-koncert, Whiskysmagning og meget meget mere.

Det er den kultur, vi skal være så stolte af. Vores evne til at tilbyde vores frivillighed
og vores omfavnelse af vore forskelligheder. Det er det, der gør dette lille lokale
samfund til et godt sted at bo og leve. Men det skal bestemt vedligeholdes for
at skabe grobund for nye tilflyttere og ny input udefra.

Så lad os kigge op og se på vores medmennesker. Vi vil alle sammen være en
del af fællesskabet. Omfavn traditionerne, som i dag, men vær fortsat nysgerrige
på de nye input, der måtte komme til os. Og hyld dem, der viser vejen via
frivillighed til et bedre lokalsamfund.

Tak for ordet og fortsat god Skt. Hans.“

Vi siger også tak for opbakningen til Skt. Hans, og glæder os til at se så mange
som muligt i præstegårdshaven igen, når vi inviterer til jazzkoncert fredag den
17. august. Se omtale andetsteds i bladet.

Lokalrådet

Gyrstinge set fra luften i 1954. Øverst i venstre hjørne anes Gyrstinge sø.
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Sommer JAZZ
i Præstegårdshaven

Pyndt-Baggesen familieorkester er 
engageret til at spille en

koncert i Præstegårdshaven     

den 17. august 2018 kl. 19:00

Lokalrådet er stolte af for første gang
nogen sinde, at kunne invitere til
jazzkoncert i Præstegårdshaven, og
håber at se rigtigt mange af Jer til en
hyggelig aften med god jazz.

Der sælges drikkevarer under 
arrangementet
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 Landsbyhuset skriver
Landsbyhuset er vores fælles hus. Faktisk er vi 850 ejere. Vi får hjælp af et
rengøringsfirma, men bortset fra det, er der kun os selv til at få alting i og omkring
huset til at fungere. Vidste du fx, at Karin tømmer de udendørs askebægere, og
at Torben sørger for, at hjertestarteren er opdateret?

Det er nu 8 år siden, Landsbyhuset blev indviet, og måske er der brug for, at
alle vi der bruger huset  snakker sammen om, om alting fungerer, som det skal.
- Er der bat og bolde til bordtennis?
- Er koste og fejebakker, hvor der er brug for dem?
- Hvad bliver der af glemte sager? Vi prøver, om en kasse i caféhjørnet er en
løsning.
- Osv.
Derfor genoptager vi en tradition med at holde møde for alle brugere

mandag d. 10. september kl. 18.00
i festsalen.

Bestyrelsen sørger en bid brød og skriver ned, hvad der trænger til at blive
gjort. Og så mødes alle, der har tid, overskud og lyst til at møde andre fra
lokalsamfundet til en arbejdsdag

søndag d. 23. september kl. 9.00
i Landsbyhuset.

Arbejdsdagen er rykket til søndag, fordi der er nogen der har lejet salen til en
barnedåb om lørdagen. På gensyn?

Venlig hilsen bestyrelsen,
Jens Andersen.
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 Kildeskolen skriver
Efter en dejlig varm sommer ser vi frem til at modtage vores elever mandag den
13. august.
Vi er klar til endnu et spændende skoleår, hvor vi bl.a. vil lægge vægt på at
videreføre og udvikle samarbejdet med lokalmiljøet.
Vi skal her nævne markedsdagen den 31. maj 2018, som en rigtig god oplevelse.
Ud over at markedsdagen blev et samlingspunkt for både børnehave og skole,
så var det også en stor fornøjelse for os alle på Kildeskolen, at så mange lokale
deltog enten som gæst eller som bodholder.
Med sol fra en skyfri himmel var rammen sat for en god dag. Og det blev en
rigtig god dag, hvor man bl.a. kunne gøre gode loppefund, deltage i
konkurrencer, vinde et skønt tøjdyr samt spise dejlig mad, tilberedt af forældrene
fra 4. klasse. En stor tak skal lyde for de mange bidrag til loppemarkedet,
sponsorgaver og praktisk hjælp i øvrigt samt børnenes og personalets indsats
med aktiviteter og optræden.
Det var en stor glæde for os på skolen, at vi fik så fin opbakning, da vi netop
havde ønsket at åbne skolen for alle denne dag. Vores elever var meget aktive
og glade for at få lov til at vise et lille udsnit af det de arbejder med i skolen.
Overskuddet for salg af mad, drikke og lokale foreningers salg går til 5.-6.
klasses tur til England den 6.-10. maj 2019.
Til næste år holdes markedsdagen den 28. maj og vi vil gerne opfordre til, at I
alle allerede sætter et X i kalenderen 
Til næste skoleår åbner vi også dørene for et samarbejde med de lokale
dagplejere. Vi vil inden længe indbyde interesserede dagplejere til et møde,
hvor vi kan snakke om ideer til at komme på besøg på skolen. Selv forestiller vi
os at vi kan invitere til at besøge og låne oplæsningsbøger på skolebiblioteket,
eller at lade børnene komme og prøve at programmere små robotter, benytte
musiklokalet eller besøge dyrene i vores have. Vi håber at der vil være interesse
hos dagplejerne til at udvikle samarbejdet med skolen og børnehaven.
Fag på Tværs
Er et af Kildeskolens tilbud i faglig fordybelse. Til dagligt kalder vi det „Valgfag“,
som børnene allerde har fra bh. klassen. Som noget nyt kan eleverne i dette
skoleår ønske valgfag i „skoleband“. Et tilbud vi laver i samarbejde med Ringsted
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Kultur og musikskole. Vi ønsker dermed at få et lille band, som kan spille ved
bl.a. forårsmusical, markedsdag og sommerferieafslutning.
Noget nyt er også at de yngste elever kan vælge madkundskab og de ældste
svømning.
Nyansatte på Kildeskolen.
Vi byder Marianne Buhl velkommen som ny lærer på Kildeskolen. Marianne
har mange års erfaring som lærer fra Tåstrup Kommune. Marianne har linjefag
i matematik, Natur og Teknik, Kristendom og Hjemkundskab og skal være
lærer i 3.-6. klasse.
Vi byder også Louise Andersen velkommen. Louise er ny pædagogmedhjælper
og hun skal primært være i børnehaven og SFO´en.
Tiltag i samarbejdet skole og lokalområde – august/september
Den 28. august drager alle børn på Kildeskolen på den årlige ekskursion i
samarbejde med Menighedsrådet.

 Kildeskolen skriver - fortsat

Markedsdag på Kildeskolen 2018
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 Tirsdagsklubben skriver
Arbejdsgruppen glæder sig over aktive og glade deltagere til Tirsdagsklubbens
aktiviteter! 
Den kommende sæson starter med kombineret „Sensommerfest og Plus 40
fest„ i Landsbyhuset kl.14 -ca. 19. Der er bestilt musikalsk underholdning,
lækkert kaffe/kagebord og aftensmad fra Benløse-slagteren.   
Tilmelding senest den 3. sept. til Jonna 5786 6075, Inga 5761 6086 og Else
2588 9818. Pris deltager m. medlemskort, 250,- kr. (for ikke-medlemmer 350,-
kr.). 
 
Silkegrønt,  Den alternative Planteskole, i Sorø er målet for årets mini-udflugt
den 18. september. Der bliver samkørsel fra Gyrstinge Præstegård kl. 13.30
og tilmelding er ikke nødvendig .

Kortspillerne, som ønsker flere makkere på banen, har første spilledag den 2.
oktober. Spiller hveranden tirsdag.

„Tilbageblik på oplevelser i mit liv„ er titlen på foredrag med Lone Hovmand, den
9. oktober.

Mette Abrahamsen, demenskonsulent, fortæller den 23. okt. om „Demensens
mange ansigter„.

Alle er velkomne (hver gang eller en gang imellem)  til Tirsdagsklubbens
arrangementer i Gyrstinge Præstegård. 

De bedste hilsener og på gensyn,
Arbejdsgruppen.
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Høst-prædiken

Gyrstinge kirke 
august - september 2018 

UDDRAG AF HØSTPRÆDIKEN 2017 (13.s.e.trin.)

Den barmhjertige samaritaner

Hvert barn kender lignelsen om den barmhjertige samaritaner og det dobbelte
kærlighedsbud:
„Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din
styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv“. Ja, det er jo nærmest
kristendom i Maggi-ternformat – kristendom i sin kerne og grundform, hvilket
bestemt ikke gør det lettere at prædike over, for hvor skal vi lægge vægten?
Temaer synes at forskydes hele tiden – alt efter – hvor man lægger vægten. Ja,
i det hele taget vender lignelsen som sådan op og ned på vante forestillinger og
vi overraskes hele tiden af nye indfaldsvinkler.

Fortsættes ->
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Prædiken - fortsat

Spændingen mellem dyd og lidenskab
Et er dog sikkert! Fra Jesu side er der ikke tale om en tung og moraliserende
belæring af lidt elitær karakter. Der er ikke tale om en etik og et ideal med
vægten lagt på et „du skal“ for Jesus tænker sig ikke næstekærlighedsbuddet
som et støvet, tørt og rigidt middel til at slå andre i hovedet med,  - men derimod
– og langt snarere – som belysning af et levende og lidenskabeligt forhold mellem
dig, mig og Gud.
Vi bør derfor skelne mellem det, vi kunne kalde godgørenhed og det vi kunne
kalde barmhjertighed.
Samaritaneren er barmhjertig, ikke godgørende!

Godgørenhed
Vi støder ofte på begrebet godgørenhed i Det gamle Testamente og godgørenhed
er vigtig, da en sådan er nødvendig for et velfungerende samfund. Sådan er det
også i dag. Vi skal derfor ikke se ned på godgørenhed. Det er blot ikke det
samme som barmhjertighed.
I 3. Mosebog, den gammeltestamentlige læsning til i dag, læser vi f.eks. „du må
ikke høste ud til kanten af din mark. Lad noget blive tilbage til den trængende.
I må ikke stjæle, I må ikke lyve, I må ikke bedrage jeres landsmænd, I må ikke
sværge falsk, ikke øve uret o.s.v. – kort sagt de 10 bud – og disse er jo meget
fornuftige. Også i dag bygger vi vores samfund op på disse normer og holdninger,
for budene er jo etiske fordringer, som er nødvendige til at regulere vores
indbyrdes forhold. Men med det dobbelte kærlighedsbud, hvor vi er dybt inde
i kristendommens DNA ,foreholder det sig anderledes!

Suveræne livsytringer
For her er der ikke tale om godgørenhed, men derimod om barmhjertighed,
„Compassion“, for suveræne livsytringer er levende og livgivende forhold mellem
dig og mig og Gud, hvor alt det, der hedder lovgivning og støvede paragraffer
må vige.
Der er noget grænseoverskridende over de „suveræne livsytringer“ – et
overraskende element, som trodser vore støvede og vedtagne idealer, dyder
og forestillinger. Det er der også over lignelsen om den barmhjertige samaritaner!
Der er et lille ord, som ofte overses i lignelsen. Det er ordet „tilfældigvis“.
„Tilfældigvis kom en præst samme vej“ – står der, for ingen af de 3 personer i
lignelsen er taget hjemmefra med det formål at finde en, som det er synd for og
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Prædiken - fortsat
som de kunne være godgørende overfor. Slet ikke!
Den barmhjertige handling springer så at sige ud af sig selv – springer ud af
selve situationen uden nærmere overvejelse eller gustne overlæg; også selv om
den i grunden viser sig at være grænseoverskridende, for det var jo en samaritaner
– en uren – en udstødt, som blev redningsmanden for den nødstedte.
Havde man spurgt den nødstedte selv, om han ville redes af en udstødt, havde
han muligvis sagt nej! Vi kan naturligvis ikke vide det, men han havde muligvis
valgt at forbløde, fremfor at skulle stå i en livslang, ubetalelig gæld til et menneske,
som han aldrig ville drømme om at bede om noget.
Men han fik netop ikke lov at vælge næste selv!
Og måske er der også en pointe i, at samaritaneren slet ikke havde nogle kristelige
grunde til at hjælpe, for hans værdier og tolkninger af Bibelen var ganske
anderledes end jødernes – men barmhjertighed og suveræne livsytringer
udspringer af selve situationen og kan ikke planlægges. For suveræne livsytringer
er spontant liv, det er glæde, det er taknemmelighed, lidenskab og entusiasme
o.s.v.
Derfor er det også næsten umuligt at prædike over lignelsen om den barmhjertige
samaritaner, for her udviskes grænsen mellem ven og fjende, nærtstående og
fjernt stående, jøde og samaritaner og „næsten“, ja, det er ham, du tilfældigt
møder på din vej, men det er også dig selv, for ordemne og begreberne er som
levende vand, når vi taler suveræne livsytringer, kærlighed og barmhjertighed.
Tak
Vi er i dag – som generationer før os har været det – samlet for at takke for
høsten og høst kan – i parentes bemærket -  være så mange ting.  Det er ikke
blot korn- og frugthøst, men også god livskvalitet, gode mennesker, gode naboer,
gode forældre o.s.v.. Det er alt det, som får livet til at lykkes.
Naturligvis har vi et ideal, om at sige tak for alt det, der lykkes, men på den
måde bliver vores tak  jo blot en høflighedsgerning. En velment tak, men heller
ikke mere, men her i kirken er tak også en suveræn livsytring – eller skulle i
hvert fald helst være det – for alt det, der sætter livet i relief.
Vores høst kan – i direkte eller overført forstand – faktisk mislykkes, men Gud
er stor og kommer måske en dag tilfældigvis forbi – måske i skikkelse af en
fremmed – med en grænseoverskridende barmhjertighed og kærlighed og får
os til at indse, at der også er værdi i, at få livet sat i det rette perspektiv og forstå
vores egen plads i denne sammenhæng. Forstå, at der også er værdi i det
mislykkede. Amen!

Lisbeth Lundbech
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Nu står der skum fra bølgetop

Nu står der skum fra bølgetop,
og blæsten river ned og op,
hvad Gud en sommer skabte.
Nu kan alene kærlighed
forhindre, at vi synker ned
i bitterhed - fortabte.

 
Nu haster skyerne forbi,
og modne æbler falder i
oktobermørke haver.
Gud lukker årets gyldne ring,
og sindet samler sig omkring
de lyse nætters gaver.

 
Gud, lær os før din vinters gru
som æblerne, der falder nu,
at slippe alt vort eget.
Din søn var her og viste os,
at døden intet finder hos
den, som har elsket meget.
 
Her mellem modenhed og død,
velsign os med den sidste glød
af jordens lyse sommer,
og bryd så sindets frøskal ned,
så alt i os er kærlighed
den nat, da kulden kommer.

Lars Busk Sørensen 1990 og 1993
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Høstgudstjenester

Sigersted Kirke: 16. september kl. 10.30
Bringstrup Kirke: 23. september kl. 10.30
Gyrstinge Kirke:  30. september kl. 10.30 (lettere servering bagefter)

Sigersted d. 5. maj
Gyrstinge d. 17. maj (Bededag)
Bringstrup d. 30. maj (Kristi Himmelfartsdag)

I skrivende stund er det tilmeldt 17 konfirmander til den kommende
undervisningssæson.
10 ønsker konfirmation i Bringstrup, 6 i Gyrstinge og 1 andetsteds.

Lisbeth Lundbech

Konfirmationer 2019

Kirkebil

Til gudstjenester stiller kirken gratis kirkebil til rådighed for ældre og
gangbesværede. Henvendelse herom til sognepræsten på tlf. 57 61 30 10 i god
tid inden gudstjenesten og senest 2 dage før.
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted

Sognepræst Lisbeth Lundbech
Egerupvej 11, 4100 Ringsted
tlf. 57 61 30 10
llu@km.dk eller gyrstinge.sogn@km.dk

Træffes bedst:
tirsdag og torsdag kl. 17.00-18.00
onsdag og fredag kl. 8.00-9.00
lørdag: efter aftale
mandag: fridag

Graver: Kirsten Kristensen
tlf.: 22 43 64 62
Mandag: fridag

Diakon: Gitte Stolberg
Tyvelsesvej 98
4171 Glumsø
Tlf. 61 11 83 60
Træffes bedst tirsdag og onsdag
aften.

Kirkelig vejviser

August 2018

05. – 10.s.e. trin.: Haraldsted 9 – Bringstrup 10.30

12. – 11.s.e. trin.: Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30

19. – 12.s.e. trin.: Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30

26. – 13.s.e. trin.: Sigersted 9 (Conni Gosmer Schmidt)

September 2018

02. - 14.s.e. trin.: Bringstrup 9 (Conni Gosmer Schmidt)

09. – 15.s.e. trin.: Gyrstinge 9 (Jens Vollmer)

16. – 16.s.e. trin.: Sigersted 10.30 (høst)

23. – 17.s.e. trin.: Bringstrup 10.30 (høst)

30. – 18.s.e. trin.: Gyrstinge 10.30 (høst -  lettere servering bagefter.)

Oktober 2018

07. – 19.s.e. trin.: Bringstrup 9 –Sigersted 10.30

14. – 20.s.e. trin.: Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30

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

OBS! Der tages forbehold for ændringer

Lisbeth Lundbech



17Bøgebladet august 2018

 Busgruppen skriver
Ringsted Kommune har inviteret busgruppen, skoleledere m.fl. til dialog om
den forestående Trafikbestilling 2020 og Kommunens Transportplanprojekt.
I den forbindelse har vi behov for dine input:
- Er der busafgange du mangler?
- Er der nogle af de nuværende busafgange du ikke kan undvære?
- Har du forslag til ændringer i køreplanen?
Send dine kommentarer til mail: bus@gyrstinge.dk senest den 3. september.

Følgende køreplansændringer er allerede annonceret:
Mandag den 13. august 2018 ændres køreplanen for buslinje 406 Gyrstinge -
Ringsted.

- Fra Gyrstinge - den første morgentur på hverdage kl. 06:20 ændres til kl.
05:50

- Fra Gyrstinge - den anden morgentur i ferier på hverdage kl. 07:10 ændres til
kl. 07:03

Mandag den 22. oktober 2018 ændres køreplanen for buslinje 406 Gyrstinge
- Ringsted.

- Fra Gyrstinge - den første morgentur på hverdage kl. 05:50 ændres til kl.
06:10

Du kan altid se den gældende køreplan for buslinje 406 og 465 her:

https://dinoffentligetransport.dk/trafikinformation/koereplaner/koereplaner-bus/
406/

https://dinoffentligetransport.dk/trafikinformation/koereplaner/koereplaner-bus/
465/

Steen Mortensen, Arne Aagesen og Brunella Vejbæk



18

 GIF skriver
Så varer det ikke længe før at skolen starter, og vi håber at alle har haft en god
sommerferie.
I idrætsforeningen har vi haft en travl sommer. Vi har fået det sidste på plads
omkring byfesten d. 1. september, og vi har været i gang med at den nye sæson.
Lige op til sommerferien, har vi desværre måtte lukke vores børnehold i
fodboldafdelingen, da vi ikke kunne få nok spillere, og vores ungdomsspillere
har vi lavet et holdsamarbejde med TEAM AS, og de træner i Slaglille-Bjernede
mandage og onsdage fra kl. 17-18. Vi har desværre også måtte lukke vores
serie 6 hold i 11-mands rækken, da antallet af spillere også her var blevet
meget lavt, men en stor tak til Rasmus Hvass og Kasper Kristensen for deres
store indsats.
På vores Oldboys hold har de derimod ikke mistet lysten og de træner forsat
om mandagene, men de kunne da godt tænke sig endnu flere spillere, så mød
endelig op.
I gymnastikafdelingen mangler vi stadig instruktører til vores små hold,
Spillopperne og Krudtuglerne, så kunne du/I tænke dig/Jer at indgå i et godt
hold af instruktører, at komme på kurser og lære aldersvarende træning for
børnene, og få et førstehjælpskursus så kontakt vores formand i
gymnastikudvalget Lene på tlf. 2757 2727, vi glæder os til at høre fra dig/jer.
Husk vi starter op med alle vores indendørshold i uge 36. Mandage 20 - 22
Oldboys fodbold. Tirsdage i tidsrummet 16 – 18:30, her vil gymnastikken ligge,
dvs. Spillopperne, Krudtuglerne og De Seje Springere. Tirsdage fra kl. 19 –
22, her vil der være badminton baneudlejning. Onsdage fra kl. 16:30 – 18:00
Badmintonungdom, 19 – 20 Familiebadminton, 20 – 22 Seniorbadminton.
Torsdage 18 – 19 Floorball mixhold 30+, 19 – 20:30 Dame motionsfodbold
30+. Derudover vil der være Motions gymnastik onsdage fra kl. 10-11 i
festsalen, samt Hobbitterne (Far, mor og barn gymnastik) lørdage fra kl. 9:30 -
10:30 i hallen. Vi håber at se en masse gamle som nye ansigter til den kommende
indendørssæson.
Husk at købe billet til vores Oktoberfest, der er stadig ledige billetter tilbage.
I ønskes alle en forsat rigtig dejlig sommer.

På vegne af bestyrelsen i GIF, Jan Christoffersen
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Øl i literkrus, tyske schlagere, mænd i lederhosen og
kvinder i farverige kjoler - også kaldet dirndl.

Oktoberfest: 6. oktober 2018 kl. 18:00 – 01:00
(Dørene åbner kl. 17:15)

Hvor: Landbyhuset i Gyrstinge, Gyrstinge Bygade 36, 4100 Ringsted

Underholdning: Günther Krautseppl Band og DJ Heini

Menuen består af følgende:
Forret: Snackfade med div. pølser/skinker
Hovedret: Spareribs marineret i øl og barbecue, Mini smørstegte
Schnitzler med sauerkraut og smørsovs, Okseculotte med sky sauce, Bratwurst
m/sennep og ketchup, Grillede petit kartofler m/friske krydderurter, Bagte
kartofler, Coleslaw - frisk og fedtfattig salat m/reven hvidkål og gulerødder,
Pastasalat m/ærter, gulerødder, karry og kylling, Stor salat bar med 6 forskellige
toppings samt dressing, Baguettes og smør
Dessert: Der serveres lun æbletærte med creme fraiche, kaffe og te.

Pris: 375,- kr.

Billetter kan købes på Billetto.dk eller ved henvendelse til festudvalget i
Gyrstinge IF på mail: fest@gyrstingeif.dk eller på tlf. 2899 2729 fra den 1.
april 2018.

Du kan læse meget mere inde på gyrstingeif.dk

Arrangør: Gyrstinge Idrætsforening
Vi tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser. Ret til
ændringer forbeholdes.
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 GIF skriver - fortsat

Hej alle forældre til børn i Gymnastikafdelingen i GIF
Nu nærmer tiden sig for en ny og spændende sæson i vores lille forening. Vi
glæder os til at se gamle som nye ansigter på vores gymnastikhold.
Igen i år er vi afhængige af, at I forældre vil deltage aktivt i foreningen for at få
den bedste oplevelse af fællesskab. Som vi nævnte ved afslutningsopvisningen
i marts måned, er vi meget udfordret i forhold til at finde to ansvarlige voksne til
holdene: Spilopperne og Krudtuglerne. Vi har brug for jer til at skabe glæde/
fællesskab/opvarmning, inden vi som trænere skal lege videre med børnene.
Vi har brug for hjælp hver tirsdag fra kl. 16-17 fra to voksne, som kan tage
ansvar for opvarmning/sanglege.
Kan du hjælpe os? Eller kender du nogen? Så skynd dig at kontakte os, så vi
kan fortsætte det gode fællesskab i Gymnastikafdelingen i Gyrstinge
Idrætsforening.

De bedste hilsner fra trænerne
Jens, Karina, Richart og Fredrik
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SODAVANDSDISKOTEK

Fredag den 21. september kl. 18.30 - 22.00
i Landsbyhuset i Gyrstinge

Så er det tid til den første af en række diskofester her henover efteråret og
vinteren. Så nu skal du sætte håret, kridte danseskoene og finde det fine

dansetøj frem, for nu skal vi have endnu et brag af en diskofest.
Så går du i 0. til 6. klasse. Så skynd dig at købe en billet til dette brag af en

diskoteksfest.

DJ BALLADESMØLF SPILLER MUSIK HELE AFTENEN,
så det er bare med at komme ud ad døren og tage veninderne og vennerne

med.
Der vil i løbet af aftenen blive afholdt konkurrencer og andet spændende.

Der kan købes Sodavand, Slush-Ice, vand, Popcorn, Chips og slik.
Der vil i forbindelse med festen, være oprettet en forældrecafé med kaffe og

kage.

Billetter kan købes via Billetto.dk til 40,- kr. inkl. 1 stk. valgfri drikkevare
Billetter kan også købes i døren til 50,- kr. inkl. 1 stk. valgfri drikkevare

Alle børn skal afleveres og afhentes af en voksen.

Med venlig hilsen
Festudvalget i Gyrstinge IF.

Landsbyhuset, Gyrstinge Bygade 36, 4100 Ringsted, fest@gyrstingeif.dk
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 „Kilden til fitness“ skriver
Har du nydt sommervarmen med for store bøffer og for meget

sangria?

Så er der ingen undskyldninger for ikke at møde op når sæsonen 2018/2019
starter mandag i uge 36.
Vi glæder os til at se alle nye som gamle medlemmer i vores fitness center!!

HOLD INFORMATION
Cirkeltræning hver mandag kl. 19-20
Teenfitness hver torsdag kl. 17-18
Indoor cycling hver lørdag kl. 8.30-9.30
NYHED: Flexhold hver onsdag kl. 18-19 Pris for dette hold: gratis for
medlemmer, 30 kr. for ikke-medlemmer pr. gang. Separat pris for yoga.
Programmet er forskelligt fra gang til gang. (der tages forbehold for ændringer):
d. 5/9: udendørs træning – vi nyder, at varmen forhåbentlig fortsætter.
d. 12/9: udendørs træning
d. 19/9: Mountainbike tur
d. 26/9: Løbetur
d. 3/10: Intet planlagt endnu
d. 10/10: Familietræning
d. 17/10: Efterårsferie
d. 24/10: Yoga
d. 31/10: Indoor cycling
d. 7/11: Step
d. 14/11: Ikke planlagt endnu
d. 21/11: Mave/baller/lår
d. 28/11: Indoor cycling
d. 5/12: Familietræning/ Juleafslutning

Hold øje med vores Facebookside „kilden til fitness i Gyrstinge“ og se vores
hjemmeside www.kildentilfitness.dk for yderligere information og tilmelding.
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 „Kilden til fitness“ skriver - fortsat
KONTAKT
Ønsker du at se vores faciliteter og få en gratis prøvetime, så send os en mail på
kilden@tilfitness.dk 
Du kan også møde op i centret torsdage kl. 17 - 18, hvor der er en instruktør
til at hjælpe.
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
fitnesscentret.
Bemærk at „Kilden til fitness“ er et foreningsbaseret fitnesscenter, som kræver
medlemsskab. Det er altså ikke tilladt at medtage gæster, eller låne sin nøgle ud
til andre - der kan derfor forekomme nøgletjek. Se øvrige ordensregler enten i
centret eller på vores hjemmeside.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i Kilden til Fitness!
På vegne af bestyrelsen og instruktørerne.

Karin Kjærgaard Christensen
*****

Holdbeskrivelser
Indoor cycling – er effektiv indendørs konditionstræning og fedtforbrænding.
Timen ledes af en instruktør, og der veksles mellem „bjergetaper“, „landevejsløb“
med spurter mm – alt sammen fulgt af god musik.

Cirkeltræning – styrke- og udholdenhedstræning. Vi træner i hallen med både
redskaber og kropsbærende øvelser. Træningen er styrkeøvelser for hele
kroppen, og foregår i intervaller. Der er højt tempo, høj musik og højt humør –
og alle kan være med!

Teenfitness – for piger og drenge i alderen 10-14 år. Træningen består af
boldspil, lege, konditions-, koordinations- og styrketræning. Vi låner en del fra
cirkeltræningen, men tilpasset aldersgruppen. Der kræves ingen særlige
forudsætninger, udover lysten til at lade sig udfordre – og få sved på panden!
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 „Gyrstinge i bevægelse“ skriver
TEAM VICI  (DK mester i Street Workout)  kom d. 6. juni til Gyrstinge for at
undervise elever og personale på Kildeskolen. Der blev lavet Street workout
øvelser til opvarmning og derefter undervist i hvordan man bruger cross fit stativet
til træning. Personalet fik desuden også undervisning i brug af fitnessredskaberne
så de har mulighed for at bruge det i undervisningen Det blev nogle rigtig gode
timer hvor alle havde det sjovt og fik lært noget om crossfit og Street workout
Vi har på opfordring fra Kilden til fitness arrangeret at TEAM VICI kommer til
Gyrstinge igen, denne gang bliver det en hverdagsaften, og så regner vi med at
flere har mulighed for at deltage. Vi vil opfordre alle til at komme og være med
uanset om man har kendskab til street workout eller crossfit, bare man er lidt
nysgerrig på at finde ud af hvad der er af muligheder for træning eller opvarming
på banen og evt. få nogle tips og tricks til at træne generelt. Det er gratis at
deltage. DET BLIVER HELT SIKKERT EN GOD AFTEN, TEAM VICI ER
MEGA GODE! Tjek eventuelt denne hjemmesiden for mere info
www.streetworkout.dk. Det bliver Jesper Neumann og co. der kommer og
underviser og hvis de bliver opfordret til det, er vi sikre på de også giver et lille
show.
Dato og tidspunkt er endnu ikke fastsat, men den er lige om hjørnet, vi sætter
opslag op ved aktivitetspladesen i Gyrstinge, på Kildeskolen og i Landsbyhuset
samt håber på at de forskellige foreninger vil lægge de på deres hjemmesider så
vi kommer ud til alle med dato og tidspunkt.
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 „Gyrstinge i bevægelse“ skriver
Reklamation
Efter gennemgang af banen d. 6. juni med leverandør er der flere ting der skal
laves om eller udbedres bl.a. den ene gummihøj på banen, der er sunket og
gummiet er begyndt at smuldre. Det vil blive udbedret i løbet af august måned af
leverandør.

Bålhytte
Der vil blive sat et bord mere op i bålhytten magen til de to der er der i forvejen,
derudover vil de to sider nærmest p-pladsen få 2 ekstra brædder på for at
skærme for vinden og give mere læ i bålhytten.
OBS vær opmærksom på at fjerne alt affald efter brug af bålhytten, også det
som er brændbart så som paptallerkner og emballage, ting som der er blevet
efterladt i bålstedet flere gange desværre

Sommerhilsner fra
Jeanette og Hanne
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 Kildeskolens børnehave skriver
En dejlig varm og lang sommer lakker mod enden - i hvert fald ifølge kalende-
ren - og det har været skønt at slippe for en masse overtøj, og bare kunne
rende ud i shorts og sandaler! De varme dage har også betydet lidt mere leg
med vand og sodavandsis om eftermiddagen end vi er vant til - men det har
været nødvendigt!

Vi havde en dejlig tur til stranden i Korsør i starten af ferien, og der blev soppet,
gravet huller, fanget vandmænd og samlet sten til den helt store guldmedalje!
Allerede dengang var det varmt, så vi holdt flere drikkepauser undervejs mellem
toget og stranden!

Nu er vi så småt ved at være tilbage fra ferie allesammen, og er klar til et nyt
„skoleår“ i Kildeskolens børnehave. Vi skal finde os til rette med nye grupper
efter vi sendte de ældste børn i SFO før ferien, vi skal byde velkommen til en
håndfuld nye børn den kommende tid, blandt andre et par piger fra Røde Kors
centret Avnstrup, vi skal snakke om sensommer og høst og vi har planer om et
lille kunstprojekt i løbet af efteråret. Og så skal vi selvfølgelig stadig på tur enten
i lokalområdet eller med bussen til Ringsted.

I starten af september starter de ældste Spætte-børn til „Leg og bevægelse“ i
gymnastikhuset i Ringsted  og skal af sted hver onsdag - de øvrige børn bliver
dog ikke snydt, for vi har heldigvis både skolens gamle gymnastiksal og Landsby-
huset at boltre os i.

Også det kommende år får vi Bogbussen på besøg med jævne mellemrum,
dagplejen kommer cirka en gang om måneden med de ældste dagplejebørn, og
vi arbejder også på at få et samarbejde med skolens dygtige musiklærer Tove,
så vi kan få lidt mere musisk input, end de daglige sange.
Alt i alt mange ting at se frem til, og vi glæder os til at komme igang igen!

Fortsat god sommer
Kildeskolens børnehave
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Så nærmer tiden sig, hvor strikkepindene igen skal i brug i den lokale nørkleklub,
hvor vi strikker masser af lapper, som bliver samlet til tæpper, der kommer
landets hjemløse til gavn, enten ved direkte brug eller ved salg, hvor overskuddet
kan bruges til at hjælpe udsatte mennesker i Danmark. Torsdag den 13.
september kl. 14 starter vi igen i Præstegården, og så kører vi på hver anden
torsdag hele vinteren. Alle er velkomne, også gerne med egne håndarbejder.
Der vil være kaffe på kanden og kage på fadet.

 Lappeskrædderne skriver

Søges:
Permanent bolig i Gyrstinge-Ørslevvester

Jeg har solgt mit hus, men vil gerne blive i lokalsamfundet.
Jeg har boet i Gyrstinge i over 30 år, så jeg synes, det er her, jeg hører til.

Jeg vil helst bo til leje.
Jeg forestiller mig følgende:
Boligstørrelse: 80 – 100 m2.

Egen indgang, eget køkken og bad.
Helst i stueetagen.

Egen, overkommelig have til.
Hvad skal sådan noget koste? 4-5.000 kr. / md. eller... ?

Der er sikkert mere at snakke om, men det er længe siden, jeg sidst har søgt
bolig. Hvis du ser nogle muligheder for dig i denne annonce, så henvend dig til
Jens Andersen, 29 66 76 02 eller jahu1@privat.dk

Beboer-annonce
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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

New Hair
v/ Mette Andersen

Blødebjergvej 11 - Gyrstinge
tlf. 5767 2322
(onsdag lukket)

Hjerterum
Privat dagpleje

v/ Lene Christoffersen
St. Bøgeskovvej 3,4100 Ringsted

tlf. 2899 2729
e-mail: info@hjerterum.eu

www.hjerterum.eu

Gyrstinge VVS A/S
Bakkegårdsvej 63

4100 Ringsted
Tlf.:5784 5323

 
 

Sorø afd. VVS & Blik
Østergade 6, 4180 Sorø

Tlf.:5783 5757
Besøg vores hjemmesider - vi har

det du søger. 
gyrstingevvs.dk 
bioeksperten.dk
pillefyrservice.dk
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Bakkegården
Økologiske bær & grøntsager

Bakkegårdsvej 52
Gyrstinge

4100 Ringsted
Tlf.: 2127 7952

www.bakkegarden.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

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
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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
leder Dorte Andersen,
Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7260, kildeskolen@ringsted.dk
Kildeskolens bestyrelse
formand Peter Flensted
Kildeskolens SFO og børnehave,
pæd. leder, Anne Gitte Petersen
Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7261, agj@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,
Ringsted
2966 7602, 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, kilden@tilfitness.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@langkjaerlarsen.dk

Vandværket
formand Ole Olsen,
Nordbjergvej 32, Ringsted
2047 4429, gyrstinge.vand@gmail.com

Gyrstinge-Ørslevvester Lokalhistoriske
Forening. formand Steen Mortensen
arkiv@gyrstinge.dk

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
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Kalender
August

Bøgebladet udkommer
05. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
07. „Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 15.00, hver tirsdag. 
08. Høm Brugs-bussen kører, hver onsdag
13. Første skoledag efter ferien, Kildeskolen
17. Jazz-koncert i præstegårdshaven, arr. Lokalrådet, kl. 19.00
28. Kildeskolen på tur m. Menighedsrådet

September
01. Byfest, arr. Landsbyhuset og GIF, kl. 10.30
03. GIF og „Kilden til fitness“ starter indendørs sæson
10. Brugermøde Landsbyhuset, kl. 18.00
11. Tirs.klub.: Sensommerfest og 40 års jubilæum, Landsbyhuset
13. Strikkecafé, præstegården, kl. 14.00, hver anden torsdag
18. Tirs.klub.: Miniudflugt til „Silkegrønt“ i Sorø
21. Sodavandsdiskotek, arr. GIF, Landsbyhuset, kl. 18.30
23. Arbejdsdag Landsbyhuset, kl. 9.00
30. Høstgudstjeneste Gyrstinge kirke, kl. 10.30

Oktober
Bøgeblad udkommer

02. Tirs.klub: Kortspil
06. Oktoberfest, arr. GIF, Landsbyhuset
09. Tirs.klub: Foredrag, Lone Hovmand, „Tilbageblik på oplevelser i mit liv“
15.-19. Efterårsferie, Kildeskolen
16. Tirs.klub: Kortspil
23. Tirs.klub: Foredrag, Mette Abrahamsen, „ Demensens mange ansigter“
30. Tirs.klub: Kortspil

November
Foredrag m. Thomas Skov, Landsbyhuset

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.


