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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 apr. - deadline 24. marts
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Lokalrådet skriver
Tak til alle dem af jer der tog sig tid til at deltage i juletræstænding og
fællesspisningen den 20. december. Vi har evalueret på begge arrangementer i
lokalrådet, og vi synes de begge gik rigtigt godt. Det er traditioner der må
fortsætte.

Et nyt år er startet og allerede 3. januar var jeg til første møde vedr. trafikforhold.
Her drøftede vi busskur ved Kildeskolen, busskur ved gadekæret i Ørslevvester
samt havde en god snak om, hvordan vi kunne forbedre trafikforholdene foran
Kildeskolen, så det bliver mere sikkert at komme til og fra skole. Jeg er spændt
på, hvad det fører til, men ud fra dialogen var der en god vilje til at hjælpe os
med at forbedre forholdene.

Den 18. december var jeg også til møde med Ringsted Kommune, hvor vi
blandt andet drøftede cykelsti på Gyrstingevej samt mellem Gyrstinge og
Ørslevvester. Der er politisk vilje til at kigge på Gyrstingevej her og nu (det er
jo et nyt budgetår), og derfor vil Ringsted Kommune nu gå i gang med at
udarbejde forslag til, hvordan man kan forbedre forholdene på Gyrstingevej,
samt etablere cykelsti – hvornår det arbejde er færdigt ved jeg ikke, men jeg
har aftalt med Ringsted Kommune at vi lokalt vil blive inddraget. Når der ligger
noget på bordet så indkaldes selvfølgeligt til beboermøde.

Måske har vi også godt nyt, idet vi ved at TDC nu har ansøgt Ringsted
Kommune om tilladelse til at sætte en telemast op i vores lokalområde. Vi
håber selvfølgeligt at Kommunen giver tilladelsen, og jeg har gjort mit for at
fortælle om vigtigheden af at kunne være „online“ selvom man bor på landet. Vi
skal nok holde jer opdateret når der sker noget.

Vinterhilsner
Jess Friis
Formand
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Lokalrådet skriver - fortsat

 Forsidefoto

Danmark Redder Liv
Kom til Informationsaften tirsdag d. 26. febr. kl. 19.00 i

Præstegården.
Der er nu så mange frivillige i området der har tilbudt, at være med i et Lokalt
førstehjælper korps, at Dansk Folkehjælp vil holde et førstehjælper kursus for
os. Som opstart holdes dette informationsmøde, både for dem der allerede har
vist interesse, men alle med interesse er velkomne denne aften, hvor Dansk
Folkehjælp kommer og fortæller meget mere om hvilken forskel man kan gøre,
hvad det indebærer for den enkelte og naturligvis er der mulighed for at stille
spørgsmål.

I lokalt fællesskab kan vi redde liv.
Hurtig hjælp er dobbelt hjælp siger man ofte, men det kan ved f.eks. hjertestop
være langt mere, nemlig forskellen på liv og død. En Lokal førstehjælper kan
indenfor ganske få minutter igangsætte den livsvigtige hjerte-lungeredning indtil
ambulancen er fremme.

Lokalrådet v. Bjarne Krog

Foråret har allerede forsøgt sig så småt, men så kom der alligevel sne.



5Bøgebladet februar 2019

Beboermøde i Gyrstinge præstegård
torsdag den 14. marts kl. 19.30

afholdes det årlige beboermøde med følgende
dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Redegørelse vedr. rådets arbejde og økonomi i det
    forløbne år
3. Oplæg vedr. fremtidigt arbejde og finansieringen af

            dette
4. Indkomne forslag og evt. diskussion
5. Valg af kasserer
6. Valg af rådsmedlemmer
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt

Forslag skal være Lokalrådet i hænde senest den 15. februar
2019.

Alle, der bor fast i området, er velkomne til at møde op og
være med til at bestemme, hvad vi skal lave det næste år, så
her er en glimrende mulighed for at få indflydelse i dit
nærområde.

Vi byder på en kop kaffe med brød.

Lokalrådet
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 Landsbyhuset skriver

Gamle og nye brugere af vores fælles hus ønskes godt nytår. Vi ser frem til, at
2019 bliver året, hvor et længe næret ønskes opfyldes: Den nye boldbane bliver
anlagt. Vi er løbende i kontakt med kommunen, og det forberedende arbejde
er i fuld gang. Berørte institutioner og foreninger i lokalområdet vil blive indkaldt
til møde om den endelige udformning af projektet, inden arbejdet sættes i gang.

En anden – for os – stor sag er vores utætte tag, og på det punkt er vi ikke
kommet meget videre. Den gode nyhed er, at vi ikke har haft indtrængende
vand siden sidste melding i 2018. Men det betyder, at vi ikke er kommet nærmere
gådens løsning. D. 5. febr. kommer konsulentfirma og håndværkere og åbner
taget - igen - og så må vi se, om vi bliver klogere denne gang.

Siden sidst har vi haft besøg af låsesmeden, der har sikret de automatiske døre,
så der ikke længere er risiko for, at nogen får klemt fingerene. Og så har vi gjort
et fremstød for at øge antallet af udlejninger af vandrerhjemmet. Værtsfolkene
syntes, at der over en periode var kommet færre og færre gæster. Vi har derfor
annonceret via facebook, og det ser ud til, det allerede har givet lidt pote. Men
vi går videre med at prøve nye tiltag.

Vi modtager meget gerne kritik og forslag vedrørende Landsbyhuset. Desværre
er det ikke alt, vi har overskud til at sætte i gang, og det vil faktisk være meget
velkomment, hvis en eller flere af jer kunne have lyst til at gå ind i
bestyrelsesarbejdet. Henvendelser herom modtages med glæde.

Venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Jens

Værelse 5
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Slå katten af tønden i Gyrstinge

Søndag den 3. marts i Kildeskolens gymnastiksal.
Arrangementet indledes med fastelavnsgudstjeneste i

Gyrstinge kirke kl. 14.00

Der er kakao og boller til alle.
Der er to børnetønder og en voksentønde,
og præmier til de flotteste udklædninger.

Der er ingen tilmelding, så bare mød op.

Menighedsrådet og Lokalrådet
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 Kildeskolen skriver

I januar besøgte Borgmester Henrik Hvidesten
Kildeskolen for at overrække et nyt grønt flag til
Kildeskolens miljøråd. Det er femte år i træk, at
Friluftrådet tildeler skolen det grønne flag, fordi vi har
fokus på at bidrage til, at børn og unge bliver aktive
medborgere, der kan tage hånd om vores natur og
miljø. Skolens næste projekt er affaldssortering, hvor
vi skal teste og afprøve forskellige sorteringssystemer,
som led i et kommunalt pilotprojekt.

28. februar indbyder Kildeskolen til møde med
lokale foreninger, råd og virksomheder m.fl.
Her har vi mulighed for at drøfte fælles aktiviteter og
interesser for det kommende år.
Det er ikke uden stolthed vi kan konstatere, at de fleste af sidste års mange
ideer er blevet gennemført. På mødet drøfter vi også planer for større lokale
fælles projekter som: sikker skolevej, boldbane, offentlige transportmidler,
området mellem skolen og kirken etc.
I år vil vi afslutningsvis invitere deltagerne på rundvisning på skolen og i
børnehaven. Her viser vi, hvad der er sket af forandringer og hvad der kommer
til at ske i 2019, hvor vi dels skal bygge nyt Håndværk og Design lokale og
have foretaget en række miljø- og energireducerende forbedringer. Sidstnævnte

er en del af kommunens ESCO
projekt (Energy Service Company).
Ved samme rundvisning vil vi også
vise Børnehavens nye væg-
malerier, udført af Lisbet Pinnerup
Møller, som er kraftig inspireret af
eventyrernes verden men tilført
lokalt islæt, idet bl.a. kirken, glade
klappegrise og bisonokser indgår i
maleriet.
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 Kildeskolen skriver - fortsat
18. marts har vi en temaaften om børns brug af skærme
- og hvordan vi som forældre og i skolen skal opdrage børnene, så de ved,
hvordan de skal forholde sig til mobiler og computerspil.
Andreas Lieberoth, der er forsker i spil og læring ved Århus Universitet, vil
perspektivere de mange spørgsmål og holdninger, der er til emnet. Måske
kommer vi nærmere på et svar på, om det er skadeligt for børn at bruge mange
timer om dagen foran en skærm og om det har konsekvenser for barnets
skolegang, fritidsaktiviteter og relationer til familie og kammerater.
Mange sætter regler for børnenes anvendelse af mobiltelefoner hjemme og i
skolen – men hvilke regler skal man sætte?
Der udbydes 140 billetter til foredraget, som afholdes i Landsbyhuset mandag
den 18. marts kl. 19.00-21.00. Forældre på Kildeskolen kan tilmelde sig frem
til den 18. februar. Herefter udbydes resterende billetter til andre interesserede.
Prisen er 25 kr., som dækker en kop kaffe/the og kage. Efter den 18.2. vil du
kunne se på Gyrstinge.dk, hvor mange billetter der udbydes. Disse sælges efter
„først til mølle“. Har du lyst til at blive skrevet op til en billet, kan du skrive til
kildeskolen@ringsted.dk.

Kildeskolens Science Fair 2019 – Åbent Hus 17. januar
Forældre og familiemedlemmer mødte talstærkt frem for at se elevernes flotte
udstilling, som markerede afslutningen på et naturfagligt temaforløb for hele
skolen. Kildeskolens Science Fair forløb
har hentet inspiration fra USA, hvor
børn lærer at benytte den videnskabelige
metode, at lave forsøg og drage
konklusioner samt at fremlægge sit
projekt for andre. Alle børn har enten
alene eller i små grupper arbejdet med
mange forskellige projekter. Forældre
og gæster kunne så se resultaterne af
flere dages hårdt arbejde, da de besøgte de mange stande, hvor eleverne stod
parate til at vise deres produkter og fortælle om det projekt de havde arbejdet
med.
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 Kildeskolen skriver - fortsat
Forårsfest og Musical i Landsbyhuset 28. marts kl. 17.00-ca. 19.00.
Vi glæder os til at invitere forældre og alle andre interesserede til at deltage i
arrangementet. Vi satser på en flot forestilling, hvor bl.a. skolens nye skoleband
vil spille op til de mange sang- og dansenumre.
I år opføres stykket Grease af elever fra 0.-6. klasse. Forældre i 5.-6. klasse
sørger for mad til fællesspisningen.
For en god pris kan du også deltage i fællesspisningen, som er lige efter
forestillingen. Er du ikke familie til en elev på skolen, men har lyst til at komme
og se forestillingen alligevel, kan tilmelding ske til kildeskolen@ringsted.dk

Vigtige datoer;
11. februar: Skolen holder en uges vinterferie
28. februar: Møde med lokale foreningner, råd, virksomheder m.fl. 18.30-
20.15 i Landsbyhuset.
18. marts: Foredrag v/Andreas Lieberoth, forsker i børns brug af skærme og
spil 19.00-21.00
28. marts: Vi inviterer til forårsmusical og fælles spisning kl.17.00 - ca.19.30 i
Landsbyhuset
5.-10. maj: 5.- 6. klasse skoletur til London
28. maj: Alle indbydes til markedsdag kl. 16.00 – ca. 19.00 i skolegården
28. juni: Sidste skoledag kl. 8.00-12.00

Venlig hilsen os alle på Kildeskolen.

Alfabetmaleri i børnehaven
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Fastelavnsgudstjeneste

Gyrstinge kirke 
februar - marts 2019 

Fastelavnsgudstjeneste i Gyrstinge 3. marts kl. 14.00
Vi glæder os til at se en masse festligt udklædte børn i Gyrstinge Kirke fastelavns-
søndag d. 3. marts kl. 14.00 sammen med forældre, søskende, bedsteforældre
og andre. Vi vil gøre os umage for at lave en god gudstjeneste for hele familien
og glæder os til at se jer.
Efter gudstjenesten går vi over i skolens gymnastiksal, hvor vi vil slå katten af
tønden.
Menighedsrådet har sponsoreret en bolle og en kop kakao/kaffe til deltagerne.
Arrangementet er blevet til i samarbejde med Lokalrådet.

Lisbeth Lundbech
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Minikonfirmandundervisning

I Gyrstinge i skolernes vinterferie  13. + 14. februar
Onsdag 13. februar kl. 9-15 i Gyrstinge Præstegård

Torsdag d. 14. februar kl. 9-14 i Gyrstinge Præstegård

Pris: gratis
Bespisning: morgenmad, frokost og mellemmåltider Ja,
Aldersgruppe: 9.-11 år (3.+4. klasse)
Sidste frist for tilmelding: torsdag d. 7. februar
Tilmelding til: sognepræst Lisbeth Lundbech, LLU@KM.DK eller tlf. 5761
3010 (læg evt. besked på telefonsvarer. Husk at lægge navn og
telefonnummer)

Minikonfirmandlæreren, Gitte Stolberg og sognepræst Lisbeth Lundbech glæder
sig til at være sammen med dit barn disse 2 dage til et spændende og
hæsblæsende forløb, som på ingen måde ligner skolens undervisning. Vi skal
have løb i kirken med billedlotteri, op i kirketårnet, bygge med mælkekartoner,
ligge på gulvet i kirken og meditere, have burger og sodavand den sidse dag og
meget mere. Kom og tag også dine venner med.

Nyt fra præsten

Jeg har søgt biskoppen om ophævelse af boligpligten pr. 31.1.2019 og ved
samme lejlighed søgt om afsked med pension pr. 31.1.2020 og har fået begge
dele bevilget.
Når dette kirkeblad udkommer, er jeg altså fraflyttet præsteboligen, men
fortsætter i mit embede i endnu ca. et år. Mit kontor i Bringstrup præstegård
fraflyttes naturligvis ikke, så her vil jeg fortsat kunne træffes.

Lisbeth Lundbech
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Menighedsmøde

Menighedsmøde 20. marts 2019 kl. 19.30 i Gyrstinge Præstegård.
Gyrstinge og Ørslevvester Menighedsråd indbyder til menighedsmøde. Det er
det årlige møde for menigheden, hvor der orienteres om menighedsrådets
arbejde, der kan stilles spørgsmål og man kan komme med forslag til
menighedsrådsarbejdet.
Så det er en vigtig aften!
Måske især for os der er valgt til menighedsrådet og skal varetage driften af
kirken, for det er altid rart at få både ros og ris og især konstruktive forslag at
arbejde videre med. Hvad skal og vil vi bruge kirken til i vores lokalsamfund?
Så vi håber rigtig mange vil afsætte tid til at deltage i mødet!

Dagsorden:
Orientering om menighedsrådets arbejde og økonomi i indeværende år
Hvilke opgaver har vi i menighedsrådet?
Orientering om „ny præst“ idet Lisbeth Lundbech går på pension pr. 31. januar
2020.

Menighedsrådet er vært med kaffe og kage.
Venlig hilsen

Menighedsrådet

Ved de konstituerende møder i november 2018, blev posterne fordelt således
for kirkeåret 2019:

Bringstrup-Sigersted Gyrstinge
Gitte Stolberg valgtes som formand og Else Hansen blev formand og
Anders Rakbek som næstformand Kirsten Forsingdal næstformand

Konstitutioner
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Ældreudflugt

Forårsudflugt for pensionister og efterlønnere
Tirsdag d. 14. maj 2019

Den traditionsrige forårsudflugt går i 2019 til Odsherred. Naturen og landskabet
her er fantastisk. Der er planlagt besøg på de spændende Anneberg samlinger
og der er sightseeing med Jakob Vallø fra Geoparken.
På nuværende tidspunkt er turen ikke færdig tilrettelagt, men sæt allerede nu
datoen af.
Nærmere information følger i næste Bøgeblad og i Lokalbladet, når tiden nærmer
sig.

Venlig hilsen
Aktivitetsudvalget i

Bringstrup Sigersted og Gyrstinge Menighedsråd

Næste gang man mødes i spiseklubben er
onsdag d. 6. februar kl. 18 i Gyrstinge Præstegård.

Er du enlig, og har du lyst at nyde et måltid mad i samvær med andre enlige - så
mød op! Fællesskabet er vigtigt. På skift laver man mad til hinanden. Normalt 3
„kokke“ pr. gang, så ingen står med ansvaret alene og man bidrager med det,
man kan.
Det koster 50 kr. pr. gang. Har det vakt din interesse så mød op. Udensogns
beboere er også meget velkomne.
Deltog du ikke i sidste spiseklub kan du tilmelde dig til Kirsten Forsingdal
57809457 eller 26174503 og mail kirsten@krogagergard.dk – senest mandag
d.4. februar.

Venlig hilsen
Lokalrådet og Menighedsrådet

I Ørslevvester og Gyrstinge

Spiseklub for enlige
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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

Februar 2019

03.- 4.s.e.h.3. k.: Bringstrup 9 (Conni Gosmer Schmidt)

10.- Sidste s.e.h.3 k. : Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30

17.- Septuagesima: Vetterslev 9 – Gyrstinge 10.30

24.- Seksagesima: Sigersted 9 – Bringstrup 10.30

Marts 2019

03. – Fastelavn: Sigersted 10.30 – Gyrstinge 14 (familieguds.)

10. – 1.s.i fasten: Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30

17. – 2.s.i fasten: Sigersted 9 (Conni Gosmer Schmidt)

24. – 3.s. i fasten: Gyrstinge 9 (Jens Vollmer)

31. – Midfaste: Sigersted 9 – Bringstrup 10.30

April 2019

07. – Mariæ bebudelses dag: Haraldsted 9 – Sigersted 10.30

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

OBS! Der tages forbehold for ændringer.
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 Tirsdagsklubben skriver
Tirsdagsklubbens julefest var, som altid, en vellykket en af slagsen. Max
Brøndtoft var sammen med de 15 andre engagerede og dygtige  musikere fra
Seniorkester med til at alle fik sunget og lyttet til et meget varieret program. 
Benløseslagteren leverede en lækker buffet og alle 51 deltagere kunne mætte
af mad, musik og hyggeligt samvær ønske god jul. 
Nytåret i klubben startede op med „kur„, hvor der var inviteret på kaffebord,
div. drikke (medbragt af deltagerne), småkager og godter. En lille sketch med
lokale udøvere, sange, konkurrence m.m. var en god start på klubbens aktiviteter
i det nye år for de godt 30 deltagere.

Nu skal Tirsdagsklubben ud i verden :
Den 12. februar er det for at se og høre, hvad Poul O. Nielsen, Vetterslev,
oplevede i Peru.
Den 26. februar går det stille og roligt mod Nordkap på en Valmet 604
traktor med efterfølgende lille campingvogn. Udturen gik via Sverige og Norge
og retur gennem Finland for bl.a. at besøge Valmet fabrikken. Der venter
tilhørerne et spændende og humoristisk foredrag med traktorfører, Kurt L.
Frederiksen, Høng.
Tirsdagsklubbens Sæsonafslutning er i år den 12. marts. Udover datoen er der
ikke lagt planer for denne dag endnu.

PS: Efterlysning af flere kortspillere ved Nytårskuren gav bonus. Ved den næste
spilledag mødte fire mand m/k op og kom i gang med hhv. whist og  500. Der
blev taget godt imod „de nye„!! Der er naturligvis plads til endnu flere!!

De bedste hilsener og velkommen i Tirsdagsklubben, 
Arbejdsgruppen. 
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Ordinær generalforsamling i
Gyrstinge-Ørslevvester Lokalhistoriske

Forening
tirsdag den 12. februar 2019 kl. 19:00 i

Præstegården

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og stemmetæller.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren gennemgår forrige års regnskab samt evt.

budget for dette år.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
7. Valg af 1 revisor.
8. Valg af 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Alle medlemmer er stemmeberettigede og valgbare.
Øvrige kan tilmelde sig på generalforsamlingen og derved opnå de samme

rettigheder.

Da foreningens økonomi er meget begrænset, vil der være kaffe og kage
mod en rimelig betaling.
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 GØLF skriver

Vi er en lille forening, Gyrstinge-Ørslevvester Lokalhistoriske Forening, der
søger frivillige til at registrere arkivalier indsamlet fra borgere gennem tiden i
landsbyerne Gyrstinge og Ørslevvester. Der skal dannes en gruppe på mindst 2
personer, der vil sørge for at mødes nogle gange om måneden i Præstegården
på 1. sal for at registrere i et elektronisk arkivsystem.
Der afholdes generalforsamling i Præstegården den 12.2.19 kl. 19.00 i
stueetagen. Her vil det være skønt at se nye beboere, der vil være friske på at
registrere.
Vi glæder os til at tage godt imod jer.

De bedste hilsner
Gyrstinge-Ørslevvester Lokalhistoriske Forening.

På vegne af: Steen Mortensen, Gert Schnack og Mette Eck
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 Sø-udvalget skriver
Der sker noget ved Gyrstinge sø
Kommunen overtog Gyrstinge sø i 2014, og dette blev startskuddet til en længere
og meget omfattende debat om, hvorledes søen skal benyttes og beskyttes
fremover. Det har været kendetegnende for debatten, at alle interesserede har
haft mulighed for at ytre sig, og kommunen har i den efterfølgende planlægning
forsøgt at tage hensyn til så mange ønsker som muligt.

Efter et par „debatår“ vedtog kommunen i 2016 en helhedsplan for søen, og i
november 2017 kom dertil en naturplan. Helhedsplanen skitserer den mere
overordnede fremtid for søområdet mens naturplanen går mere i detaljer omkring
bl.a. pleje og vedligeholdelse. 2018 blev det første år, hvor man kunne gå i
gang med at gennemføre de vedtagne planer.

Et af de væsentlige ønsker fra næsten alle sider var ønsket om en sti hele vejen
rundt om søen. Dette er blevet gennemført allerede i 2017, og det kan
konstateres, at der er betydeligt flere, der benytter stien nu end tidligere.

Samarbejdet med kommunen
Arbejdet med genopretningen af søen gennemføres dels af kommunens
medarbejdere og dels af 3 lokale græsningslaug samt private fåreholdere. Der
er to laug ved Søtoften og et ved søens syd-østlige del – dvs. den del, der ligger
tættest på Gyrstinge.

Kommunen har i 2018 bl.a. renoveret stien fra Øvej og frem til moseområdet
ud for Søbjerggården. Der er også ryddet uønskede træer, etableret hegn således
at den daglige vedligeholdelse foretages af får og stude, opsat skilte og
anvisninger, repareret dræn og meget andet. Græsningslauget ved Gyrstinge
har stillet et større antal stude til rådighed, ført daglig tilsyn med såvel stude som
hele området, været kontaktperson for div. entreprenører, der har skullet arbejde
i området, stået for nedfræsningen af den mere vanskelige del af pileopvæksten,
medvirket ved afholdelse af en aftenvandring langs søbredden og andre infor-
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mationsopgaver (bl.a. for Københavns Universitet) samt forestået oprydning
og vedligeholdelsesarbejder.

Græsningelaugene ved Søtoften har dels lejet køer og dels benyttet egne køer
til afgræsningen, sørget for hegn, varetaget vedligeholdelsen af stien, foretaget
en omfattende oprydning på den gamle søbund samt fældet uønskede træer.

Græsningelaugene er således meget aktive i gennemførelsen af kommunens
planer, og de får ikke tilskud fra kommunen, men arbejder gratis. Laugenes
indsats er en stor fordel for såvel den kommunale kasse samt de borgere, der
besøger området. Det forventes, at der i løbet af foråret indgås en
vedligeholdelsesaftale for sø-stiens sydlige del mellem kommunen og Søudvalget.

Det sker i 2019
I 2019 er der foreløbigt planlagt badevandskontrol, etablering af op-
levelsespunkter, fjernelse af uønsket opvækst m.v.

Men der er fortsat ønsker om nye tiltag. Det ville være ønskeligt med en bedre
tilgængelighed på dele af stien på søens sydside, en udtynding af opvæksten på
den samme strækning for at forbedre udsynet til søen fra Gyrstinge-siden samt
etableringen af et ridespor på sydsiden, således at ryttere også vil kunne komme
hele vejen rundt. Gennemførelsen af sådanne nye tiltag skal besluttes i
kommunens Klima- og miljøudvalg.

Søens status og fremtidige anvendelse har stor betydning for lokalområdets
borgere. Derfor nedsatte Lokalrådet for Gyrstinge-Ørslevvester allerede i 2012
et Søudvalg for at sikre en lokal stemme i de mange tiltag og debatter, der har
været om søens fremtid, og vi kan konstatere, at vi har haft en betydelig indflydelse
på søprojektet. Søudvalgets arbejde fortsætter, men bliver efterhånden også
mere praktisk orienteret – f. eks. med vedligeholdelsesarbejder o. lign.

 Sø-udvalget skriver - fortsat
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 Sø-udvalget skriver - fortsat
Såfremt man har forslag og ideer, vil vi i Søudvalget gerne se på, om det er
noget, som vi kan fremme og være behjælpelige med. Men man skal huske, at
vi ikke ejer søen. Den tilhører kommunen. Vi har indflydelse fra lokal side, men
det er en forudsætning, at vi fremkommer med vores forslag og indlæg på en
ordentlig og seriøs måde.

Steen Kisselhegn

 Landsbyhuset skriver

Æblekage, chokoladekage, appelsinkage, ananaskage og kanelsnegle. Det var,
hvad der var på bordene til det første kaffebord i søndags. Enkelte modige
mennesker havde vovet sig en tur i Landsbyhuset for at se, hvad der foregik, og
vi fik os et par hyggelige timer uden anden dagsorden end at hygge os lidt.
Vi gentager succesen den 24. februar og den 31. marts, begge dage kl. 14, og
vi glæder os til at se rigtig mange kendte og mindre kendte ansigter. Der er
ingen tilmelding og prisen er 20 kr. pr. person.
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 Den kommunale dagpleje skriver
Efter en dejlig lang juleferie, er vi i fuld gang i legestuen igen.
I øjeblikket arbejder vi med Regellege, det vil sige at børnene øver sig i at
forstå enkle regler, så som fangeleg, gemmeleg og en farveleg. De lærer at
vente på tur, og lytte til hinanden og forstå leg med fastsatte spilleregler på deres
niveau.

Vi går i legestue hver onsdag for at børnene skal øve sig i at være en større
gruppe, så de er parate til at komme i børnehave, hvor de netop er en stor
børnegruppe, samtidig med at gæstedagplejen styrkes, ved at børnene er helt
trygge ved alle voksne og børn.

Vi besøger Kildeskolens børnehave en gang om måneden,og skovbørnehaven
et par gange over foråret og sommeren, så vi har et godt samarbejde med dem.
Man er altid velkommen til at komme på besøg i legestuen, og hilse på os, men
det vil være en god ide at ringe til os først til Birgitte Andersen på tlf. 60873564,
helst dagen før, så vi kan fortælle børnene at der kommer besøg.

Det næste arrangement er fastelavnsfest den 6/3 og vi er i fuld gang med at øve
fastelavnssange. Til stor morskab for alle er de voksne også klædt ud, på den
måde viser vi børnene at vi går foran  som et godt eksempel.

Vi begynder at få ledige pladser igen her i foråret og over sommeren i den
kommunale Dagpleje.

Venlig hilsen
Den kommunale dagpleje i Gyrstinge
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Julen er en magisk tid for både børn og voksne - også i Skovbørnehaven. Vi
har hygget med hjemmebag og juleklip, hvor vi rigtig har fået trænet vores
finmotorik. Et af højdepunkterne er dog vores årlige besøg af nissen Hubert og
hans kat Egon, der gennem hele december gør det lidt svært at holde styr på
hele Skovbørnehaven. Der bliver fx gået Lucia-optog sammen med vores
udstoppede dyr, børnenes sutsko har hængt til tørre og sørme om ikke de også
har vasket tøj i vores mælk! Ordenen har dog indfundet igen her i januar, hvor
de er flyttet tilbage til deres nissemor. Vores søde skovnisser Tiske og Taske
har også fået en masse risengrød, og vi fik et lille glimt af dem på vores tur i
skoven, hvor vi skulle gå rigtig stille for ikke at skræmme dem væk - ligesom vi
også gør, når vi ser tre små søde egern hoppe fra træ til træ. Vores skovbørn er
gode til at se, høre og i det hele taget at have alle deres sanser i brug i forhold til
alle de oplevelser vi møder på vores daglige gang rundt omkring i skoven.
I januar har vi holdt brandøvelse. Børnene var over længere tid blevet godt
forberedt og vidste godt, at hverken legetøj eller termokrus måtte komme med
udenfor. Børn og voksne klarede øvelsen så flot, og det var ærligt talt ret sjovt
at få lov til at hoppe ud af vinduet kun med sutsko på.
Vinteren har også endelig fundet vej til os, og vi nyder al den leg, som tiden med
sne og frost indbyder til. Forhåbentlig får vi resten af vinteren endnu mere tid
med kælk, snemænd og sneengle. Børnene har været med til at lave fuglemad
over bål, og nu hænger disse lige så fint uden for vores vinduer.
Morgensamlingerne indeholder i øjeblikket en masse læring omkring vinterens
fugle, og samtidig kan vi på tætteste hold observere fuglene, mens de guffer i sig
til stor begejstring for både børn og voksne.
Skolegruppen er begyndt at arbejde med historien om Hodja fra Pjort, og den
vil være en stor del af deres afslutning til foråret. Meget mere om dette i det
næste nummer af Bøgebladet.
Fredag d. 1. februar fejrer vi Skovbørnehavens 9 års fødselsdag. Det er altid
en festlig dag og traditionen tro fejres dette med kagebord for både personale,
børn, forældre og søskende.

Ringsted private skovbørnehave skriver
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 GIF skriver

E-SPORT: Vi har i GIF startet et E-Sport hold op hver torsdag i Landsbyhuset.
Her mødes nogle af de unge mennesker og spiller lidt Fortnite i et par timer,
desværre er vi kommet i den situation at vi mangler hænder til at være i lokalet
hver torsdag, sammen med vores træner Mathias, så hvis du sidder og tænker
at du gerne vil give en hånd med at holde orden på drengene som kommer og
hygger sig, så tøv ikke med at komme ned hver torsdag 16.30-18.30. Skulle
du have børn som går i 3. klasse og opefter, så kom også gerne ned og se til os,
vi har også plads til dig.

Frivillige i det hele taget: Vi søger en del ildsjæle, unge som gamle, som har
lyst til at bruge lidt af deres tid, enten til nogle af vores forskellige fester men
især også til nogle af vores hold.
Goderne ved at melde sig som frivillig:
- En årlig fest for alle de frivillige
- Du bliver en del af et team med masser af fællesskab, sjov og ballade.
- Så meld dig til i dag- og vær med i morgen!

OKTOBERFEST: I Oktober måned holdt vi et brag af en oktoberfest, med
et godt fremmøde og en masse glade mennesker, så det gentager vi igen i år, så
skriv den 5. oktober ind i kalenderen til denne fest. Billetter vil blive sat til salg
1. februar, de første 50 billetter vil blive til salg som tidlig interesse billetter til en
pris på 350, -, MEN altså kun de første 50! Herefter er prisen 400,- dette vil
billetter også koste efter 1.april og frem til 1. juli. Derefter vil billetterne koste
450,-, så jo før du køber jo billigere, så altså køb din billet i dag på Billetto.dk!
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 GIF skriver - fortsat
BYFEST: Vi tænker igen at lave en Byfest, med cykelløb og gadefodbold,
samt noget spisning, dette vil i år blive noget grill efter fodbolden er slut, men
det vil vi vende tilbage med mere om senere på året, men sæt gerne datoen af.

DISKOFEST:  Vi har gennem efteråret og vinteren afholdt 3 sodavands-
diskoteker for 0. til 6. klasse i festsalen, og det har været dejligt at se så mange
danseglade unge mennesker. Vi afholder dette skoleårs sidste diskofest den
22. marts - start klokken 18.30 - slut klokken 21.30.

Særlige datoer i GIF:
GENERALFORSAMLING 2. februar
GYMNASTIKOPVISNING 17. marts klokken 14.00
DISKOFEST 22. marts
NATBADMINTON 23. marts (kun for medlemmer)
BYFEST i september
OKTOBERFEST 5. oktober
Hold dig altid opdateret via Gyrstingeif.dk eller vores Facebookside.

Kom til Sjov Søndag med Gerlev legepark
3. februar kl. 13 i Landsbyhuset – Gratis entre

Arrangementet er for alle aldre – Ta‘ gerne familien, naboen, vennerne og
kollegerne med.
Pølsehorn og kage sælges til rimelige priser - kaffe, te og saftevand er gratis.
Mere info : www.Gyrstinge.dk, Forældreintra på Kildeskolen, Opslagstavle i
Landsbyhuset.

 „Gyrstinge i bevægelse“ skriver
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Så er det tid til at efterleve nytårsfortsættet!!
Vi glæder os endnu engang til at byde velkommen til alle nye som gamle
medlemmer i vores fitnesscenter her i 2. halvdel af sæson 2018/2019!

Vi tilbyder fri træning alle dage kl. 4.30 – 23.00 for kun kr. 137,50 pr.
måned ved årlig betaling.

Husk at du kan få en Gratis prøvetime

HOLD TRÆNING
Cirkeltræning hver mandag kl. 19-20
Teenfitness hver torsdag kl. 17-18

NYHED: Vi fortsætter vores holdtræning om onsdagen kl. 18-19, og
kalder det nu Familiefitness hver onsdag!
Holdet er gratis for medlemmer, 30 kr. pr. gang for ikke-medlemmer. Børn fra
7 år i følge med voksen, unge fra 15 år og voksne er alle velkomne.
Træningen er forskellig fra gang til gang, men er både for forældre og børn.

6. Februar: Birgitte og Mette - Leg og styrketræning
13. Februar: Vinterferie
20. Februar: Lone
27. Februar: Martin - Indoor cycling
6. marts: Muligvis Flemming, ellers intet pga. Bestyrelsesmøde kl. 19
13. marts: Karin C - Indoor cycling
20. marts: Kim
27. marts: evt. Camilla -
3. april: Lone
10. april: Birgitte eller evt. Flemming

Programmet bliver offentliggjort på vores Facebookside fra gang til gang. (Der
tages forbehold for ændringer).

 Kilden til fitness skriver
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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
fitness centret.

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

Karin Kjærgaard Christensen

Foto på lærred
Jeg hedder Susanne Dannerhøj Hansen. Har boet hele mit liv på halvøen Tuse
Næs, som for mig er noget helt specielt, med bl.a vand på 3 sider og to skove
„Hønsehalsskoven og Bognæsskoven“. Foran mit køkkenvindue ser jeg hver
dag på Isefjorden, som for mig betyder meget.
At se på vandet, himlen og skyerne og markerne er ren afslapning og inspiration
for mig. Foto på lærred har jeg beskæftiget mig med i knap 2 år. Fotografering
er ren amatørinteresse. Billeder fortæller os så meget om vort liv og oplevelser.
Motiverne opstår spontant og gerne i dejligt solskinsvejr.

Er du interesseret i at købe eller udstille mine billeder – eller blot kigge hvad jeg
har - så kontakt mig gerne. Mobil 2366 9989 - sh@vkst.dk
Det er også muligt at låne billederne med hjem, så du kan se dem, der hvor du
gerne vil have dem, om de lige passer ind. Lige nu kan billederne ses i
Landsbyhusets festsal.

 Festsalen skriver
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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 pasningsordning

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
- privat pasningsordning

v/ Carina Langkjær Larsen
- Et privat alternativ til det

 kommunale dagtilbud.
Gårdstofte 54
4100 Ringsted

2063 5803
denfrie-privatpasningsordning.dk   

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,
Høtoften
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
Februar

Bøgebladet udkommer
02. Generalforsamling, GIF, Landsbyhuset, kl. 10.45
03. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag

Store legedag v/Gerlev legepark, Landsbyhuset, kl. 13.00-16.00
05. Høm Brugs-bussen kører, kl. 9.45, hver tirsdag

Tirs.klub.: Kortspil
„Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 15.00, hver tirsdag. 
Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19.30

07. Strikkecafé, præstegården, kl. 14.00, hver anden torsdag
11.-15. Vinterferie, Kildeskolen
12. Tirs.klub.: Poul O. Nielsen om Peru

Generalforsamling G-Ø Lokalhistorisk forening, præstegården, kl. 19.00
19. Tirs.klub.: Kortspil
24. Kaffebord, Landsbyhuset, kl. 14.00
26. Tirs.klub.: Kurt L. Frederiksen: Til Nordkap på Valmet 604

Info-møde, Danmark redder Liv, præstegården, kl. 19.00
28. Fællesmøde v/Kildeskolen, Landsbyhuset, kl. 18.30

Marts
03. Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning, kl. 14.00
05. Tirs.klub.: Kortspil

Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19.30
12. Tirs.klub.: sæsonafslutning/forårsfest
14. Beboermøde, Lokalrådets årsmøde, præstegården, kl. 19.30
17. Gymanstikopvisning v/GIF, Landsbyhuset,
18. Foredrag med Andreas Lieberoth, Landsbyhuset, kl. 19.00
20. Menighedsmøde, Gyrstinge præstegård, kl. 19.30
22. Discofest v/GIF, Landsbyhuset
28. Forårsmusical v/Kildeskolen, Landsbyhuset, kl. 17.00
31. Kaffebord, Landsbyhuset, kl. 14.00

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.


