
1Bøgebladet april 2019

15. årgang nr.2

BØGEBLADET
April 2019

Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester



2

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
Kasserer: Arne Aagesen, Harpeager 7, Fjen. 52 28 97 29

Mette Eck, Blødebjergvej 2 61 68 91 84
Bjarne Krog, Ørnekildevej 22, Fjen. 57 80 94 57
Térès Peyrelier, Gyrstingevej 103
Bodil Krag-Andersen, Gyrstinge Bygade 55 57 84 53 80
Nina Overholdt, Gyrstinge Præstemark 3
Jan Hansen, Gyrstinge Bygade 3
Line Ahrenkiel Kjær, Harpeager 5, Fjen.

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 juni - deadline 25. maj
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Lokalrådet skriver
Midt i marts afholdte Lokalrådet beboermøde, hvor Lokalrådets arbejde i det
forgangne år blev gennemgået. Her gennemgik jeg arbejdet med trafikken, jazz-
koncert, bogbus/skolebibliotek, fællesspisning, TDC-mast, søen, busskure og
alle de andre arrangementer/projekter, der er arbejdet med i det forgangne år.
Vi gennemgik også nogle af alle de forslag til fremtidige projekter, som vi har
liggende. Dels projekter fra arbejdet med Helhedsplanen og dels projekter
fremkommet under diverse møder, hvor folk er kommet med input. Der er
rigeligt at tage fat på, og det er simpelthen en fornøjelse, at så mange folk i
sognet ser alle de gode muligheder i stedet for begrænsninger.

Lokalrådets arbejde fortsætter uændret på de projekter vi allerede er gået i
gang med, men på førstkommende Lokalrådsmøde vil vi drøfte om der er nyt vi
skal indlemme i vores arbejde. Det der er vigtigt at huske på i denne proces er,
at de forskellige projekter er drevet af lyst og vilje til at ville udrette en forskel
for vores sogn, så det bliver endnu mere attraktivt at slå sig ned netop her. Så
hvis du har noget du brænder for så kom og vær med – alle Lokalrådsmøder er
åbne møder.

Bestyrelsen i Lokalrådet blev under generalforsamlingen ændret idet Birgitte
Niemann og Steen Mortensen ikke ønskede genvalg. Jeg vil gerne takke dem
begge for en stor indsats i Lokalrådet gennem mange år, men også takke dem
for at bevare tilknytningen til Lokalrådet fremadrettet. Birgitte har sagt ja til at
fortsætte med at udarbejde Bøgebladet, og Steen har lovet at fortsætte med at
„holde“ hjemmesiden samt sikre omdelingen af Bøgebladet. Der blev under
generalforsamlingen valgt  to „nye“ ansigter ind i Lokalrådet, og jeg byder hermed
velkommen til Line Ahrenkiel Kjær og Nina Overholdt, og glæder mig til
samarbejdet.

Glædelig forårshilsen fra
Jess Friis
Formand
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Landsbyhuset skriver

 Forsidefoto
Brokkenhus i St. Bøgeskov. Formentlig opført, sammen med to andre
huse, i starten af 1800-tallet, som medarbejderbolig for ansatte på
Ruhedal, hvis matrikel huset fortsat ligger på. Brok betyder i øvrigt
grævling - og huset ligger ved Grævlingebakken...

Kaffebord
Søndag den 31. marts kl. 14.00 i Landsbyhuset

byder vi igen på kaffebord til alle, som vil nyde eftermiddagskaffen og -kagen i
godt selskab. Vi glæder os endnu engang til at se rigtig mange kendte og mindre
kendte ansigter, så ta’ familien eller naboen under armen, og kig forbi. Der er
ingen tilmelding og prisen er 20 kr. pr. person.
På gensyn!
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 Lokalrådet skriver
Hjertestarter i Ørslevvester
Søndag den 28. april har vi muligheden for at få en hjertestarter til Ørslevvester.
Denne dag har Hjerteforeningen en landsindsamling, der går til en landsuddeling
af hjertestartere - værdi af hjertestarter, skab og montering er ca. 21.500 kr.
Eneste krav er, at vi som lokalsamfund kan bemande mindst 15 af Hjerte-
foreningens indsamlingsruter søndag d. 28/4. Hiv derfor et par timer ud af ka-
lenderen denne søndag, og vær med til at gøre en forskel for beboere i
Ørslevvester og omegn.

Tilmelding til en af de 15 indsamlingsruter sker på følgende måde:
1) Følg dette link:  https://deltag.landsuddeling.dk/hjertestarter/1573
2) Klik på "Klik her for at samle ind til denne hjertestarter"
3) Søg din indsamlingsrute via kortet
4) Klik på "Ja tak, jeg vælger denne rute"
5) Tilmelding med bl.a. navn og mailadresse
6) Du får kvittering via din egen mailadresse
Tilmeld dig allerede idag - vi har brug for din hjælp.
Vigtigt at du følger linket ovenfor - dermed går din indsats præcis til hjerte-
starteren i Ørslevvester.

Flemming Als - Bakkegårdsvej 4 - har sagt ja til at hjertestarteren bliver op-
hængt på hans ejendom, hvilket giver en god central placering i Ørslevvester.
En hjertestarter i Ørslevvester bliver et fint supplement til de lokale "Hjerte-
løbere", der netop er ved at tage et kursus i førstehjælp og brug af hjertestarter.

Hvis der er nogen der gerne vil have hjælp til til-
melding, kan jeg kontaktes på mobil 5228 9729.

På vegne af Gyrstinge & Ørslevvester
 Lokalråd

Arne Aagesen
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 Landsbyhuset skriver
Vi nærmer os foråret, og det betyder jo, at mange af de indendørs aktiviteter i
Landsbyhuset er ved at være afsluttet.
Der har kun et par gange været ganske små mængder af indtrængende vand i
hallen og fitnesscenteret, selv om det har regnet voldsomt i marts måned, og det
siger noget om, hvor svært det kan være at finde en eller flere årsager til de
problemer, vi tidligere har set. Vi fortsætter med med at efterse taget for huller,
og vi er løbende i kontakt med vores rådgivere i et forsøg på at finde måder at
afhjælpe problemerne på. Lige nu overvejer vi, om det kan betale sig at indbygge
fugtfølere i taget for at kunne følge udviklingen uden at skulle åbne taget. De
gange vi har haft åbnet for taget inde fra hallen, har der som ventet ikke været
det mindste spor af svamp. Det er nemlig meget usandsynligt, det kommer,
fordi taget er opbygget uden organiske materialer.

Noget vi kan glæde os over er, at der nu så småt er ved at være gang i anlæg af
den nye fodboldbane. Det omtaler jeg her, fordi det er en del af samme lokalplan
som omfattede Landsbyhuset og adgangsvejen til Landsbyhuset fra
Bondebjergvej. Foreløbig har der været gravet render, så arkæologerne kunne
se, om der var spor efter menneskelig aktivitet i forhistorien, noget der er
lovpligtigt inden byggerier påbegyndes. Arkæologerne fandt ikke noget af
interesse, så nu er der klar til at det egentlige anlæg kan starte, hvilket forventes
at ske i løbet af forsommeren. Vi kan være glade for, at kommunen har besluttet
at lægge det nye boldareal i samme niveau som det eksisterende, for det betyder,
at det nuværende areal kan benyttes, mens det nye anlægges. Det kommer dog
til at tage tid, inden det samlede areal kan benyttes, for det græs der sås til
efteråret, skal have et års tid til at udvikle sig, inden der kan spilles bold på det.

Hvad angår den tredje del af lokalplanen – den nye tilkørselsvej fra
Bondebjernvej – ved vi endnu ikke, hvor den ender, men vi vil arbejde på
sagen.
Spørg gerne, hvis du vil vide mere

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne
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Grønt Flag - Grøn skole.
På Kildeskolen arbejder vi for at være en Grøn Skole. Det betyder, at vi i løbet
af året tilrettelægger et miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling.
Det Grønne Flag vajer ikke kun på flagstangen, men er med til at give vores
elever en undervisning, hvor målet er at bidrage til, at børnene bliver aktive
medborgere, der kan tage hånd om vores natur og miljø.

Kildesortering – grønt flag.
Skole, SFO og børnehave har fået opsat skraldespande til kildesortering i alle
rum, og der er ligeledes opsat containere til kildesortering. I den forbindelse har
vi haft besøg af kommunens miljøkonsulent, som fortalte om kildesortering,
som vi påbegyndte i begyndelsen af marts.
Det er et fælles projekt under grønt flag, men også et projekt som vi har i
samarbejde med Ringsted Kommune. Børnene er rigtig gode til at kildesortere
og passe på med forbruget. Det viser den ugentlige evaluering, hvor bl.a.
affaldspapiret vejes. Det er tanken, at vi på børnefestivallen i juni bidrager med
et indslag/aktivitet omkring kildesortering og her vil skolens miljøråd få en aktiv
rolle.

Vores kaniner og høns har fået bedre forhold.
Som en del af Grønt Flag har en forældregruppe været aktiv omkring at bedre
forholdene for vores udeskole, bl.a. for vores høns og kaniner. Igennem
bæredygtighedspuljen har skolen fået tildelt penge af Klima- og Miljøudvalget,
og en aktiv forældregruppe har bygget et større kaninbur og opsat en række
højbede. En stor hjælp til arbejdet med det grønne flag og børnenes undervisning
i udeskole.

 Kildeskolen skriver
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 Kildeskolen skriver - fortsat
28. februar havde Kildeskolen indbudt lokale foreninger og råd til
samarbejdsmøde.
Her drøftede vi nye ideer til fælles aktiviteter for det kommende år. Der blev
nævnt mange spændende forslag, som vi vil arbejde videre med. Her skal
nævnes:
- Når naturruterne er etableret, et samarbejde med eleverne om at lave pjecer

og QR-koder om dyreliv og fauna, som kan opleves på ruterne.
- Det foreslås, at borgere kan bestille bøger på Ringsted bibliotek og hente/

aflevere dem på skolens bibliotek.
- Skolen vil gerne invitere dagplejere fra området til komme på skolen til

forskellige aktiviteter, bl.a. på biblioteket og i musiklokalet.
- Forslag om offentlig kræmmermarkedsdag (en weekend). Stadepladser kan

lejes i skolegården og derudover holdes ÅBENT HUS på skolen, foreninger
og Landsbyhus.

- Forfatterarrangementer på skolen, evt. i samarbejde med Ringsted bibliotek.

Åben Skole - Markedsdag den 28. maj 2019 kl. 16.30-ca.19.30.
Vi gentager succesen fra sidste år og inviterer til markedsdag i skolegården. Vi
håber at kunne servere lige så god mad, underholdning, spændende boder og
godt vejr som i 2018.
Dagen er for skolen og alle i lokalområdet og andre interesserede.
Formålet med markedsdagen er at åbne dørene til vores dejlige skole og bringe
mange af vores lokale aktiver sammen til en fælles dag
Du får også mulighed for at besøge elevrådets loppemarked, købe hjemmelavede
produkter og måske få smagsprøver samt at prøve aktiviteter fra vores lokale
foreninger.
SÆT X i kalenderen – og se programmet på Gyrstinge.dk i slutningen af april.
Skolegården kommer igen til at summe af aktiviteter og muligheder.
Vil du præsentere din forening eller firma med en bod eller en aktivitet, så kontakt
kildeskolen@ringsted.dk inden den 10. maj 2019.

Venlig hilsen os alle på Kildeskolen, SFO og børnehave
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 Tirsdagsklubben skriver

Efter rejseforedrag til Peru og Nordkap, hvortil der var fulde huse, sluttede
Tirsdagsklubben sæsonen med endnu et fuldt-hus-arrangement. Forårsfesten
(med 45 deltagere) bød på hyggelidt samvær med smørrebrød, sange m.m.!  
Som ekstra gæster ankom pludselig „Lisbeth og Jokum„ medbringende en spand,
som havde set bedre dage. Tak til Dorthe og Inga for et muntert indslag!!

Årets store udflugt har Lolland som mål. Tirsdag den 18. juni kl. 8.30 kører
bussen fra Gyrstinge. Mål for turen er Dodekalitten, et stort udendørs
kunstmonument ved Kragenæs, spisning på Skovridergården, Nakskov og på
vej hjem kigger vi ind på Fuglsang Kunstmuseum, hvor der også drikkes kaffe. 
Vi regner med at være hjemme kl.17. 
Pris pr.pers. 300 kr., alt.incl.     

Tilmelding senest den 11. juni til en af nedenstående: Jonna 5786 6075, Inga
2094 9180 eller Else 5784 5212.
Tak til alle for stor opbakning til Tirsdagsklubbens arrangementer, på gensyn!

Hilde

Dodekalitten, Lolland
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 „Gyrstinge i bevægelse“ skriver
Sjov søndag den 3. februar
Der var en god stemning og stor tilslutning til Sjov søndag i Landsbyhuset. To
instruktører fra Gerlev Legepark havde opsat en stor spillestand der var proppet
med gamle spil fra Europa som alle besøgende kunne prøve. Både børn og
voksne kæmpede om æren og der blev grinet og hygget. Der var flere der fik
afprøvet at gå på stylter, og alle aldre deltog i de fælleslege som instruktørerne
satte i gang - eksempelvis; Katten efter musen og den gamle leg der hed Nat og
dag. Den lille bod i cafeområdet blev flittigt besøgt, der kunne købes pølsehorn
og kage, kaffe, te og saftevand var gratis. Vi vil gerne sige tak for den hjælp der
blev givet på dagen, og for den opbakning der var til arrangementet, ca. 120
personer deltog i løbet af dagen, og langt de fleste var fra lokalområdet, hvilket
vi er meget glade for.
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Gyrstinge kirke 
april - maj 2019 

Skærtorsdag 18. april i Gyrstinge
Gudstjenesten Skærtorsdag d. 18. april vil, som sædvanligt, blive holdt om
aftenen (kl. 19.30). Som Jesus og disciplene spiste deres påskemåltid med
indstiftelse af nadveren Skærtorsdag aften. vil vi også spise sammen den aften.
I tilknytning til gudstjenesten vil vi derfor kl. 18.00 spise gullaschsuppe med
godt brød sammen i Gyrstinge Præstegård. Det vil være gratis at deltage og
menighedsrådet vil være vært ved dette måltid. Hvis du vil nøjes med at gå til
gudstjenesten kl. 19.30. kan du naturligvis også det.

Skærtorsdag i Gyrstinge
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Konfirmationer 2019

Gyrstinge 17. maj 2019
Katrine Vikkelsø Broager
Laura Signe Hansen
Daniella Frederiksen Jensen
Marikka Olivia Knudsen
Emma Marie Ansager Lynghøjen
Liva Østergaard Nielsen
Rasmus Flensted Wojtczak

Bringstrup 30. maj 2019
Emilie Lohse Als
Freja Stisen Andersen
Nanna Stisen Andersen
Anders Balslev
Maj Mille Høeg Hansen
Sofie Schiøtt Larsen
Benedicte Buck Rasmussen
Freja Else Tove Skovsen
Martin Als Storr
Villads Osvald Lindeløv Vadmand

Konfirmationer 2020

Sigersted 3. maj 2020
Gyrstinge 8. maj 2020
Bringstrup 21. maj 2020
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Koncert og foredrag

Jubilæums-koncert og foredrag i Sigersted
Sigersted Kirkes orgel fylder 75 år i 2019 og i den anledning vil der være et
spændende

foredrag og en 75 års jubilæumskoncert i Sigersted Kirke
den 23. maj kl.19.00

med organist, klokkenist og korleder Erik Kure.

Orglet blev bygget i 1944 d.v.s. under den tyske besættelse af orgelbyggeren
Marcussen & Søn. Det skal vi høre et spændende foredrag om med billeder og
tekst.
Herefter vil der være orgelkoncert med værker af bl.a. D. Buxtehude, J. S.
Bach, John Stanley, W. A. Mozart, Louis Vierne og Carl Nielsen.
 
Erik Kure er en meget brugt foredragsholder, og er til dagligt ansat som organist,
korleder og klokkenist ved Sct. Nicolai Kirke, Vejle.
Erik Kure har tidligere været tilknyttet Søborg Kirke i Nordsjælland,
Frederiksborg Slotskirke i Hillerød, hvor han har givet talrige koncerter på det
historiske Compenius-orgel som blev bygget 1610.

Erik Kure har givet orgelkoncerter i
Danmark, England, Finland, Frankrig,
Norge og Italien.

Sigersted Kirkes orgel.
Foto: Lisbeth Lundbech
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Ældreudflugt

Forårsudflugt for ældre og efterlønnere
Sædvanen tro er der anden tirsdag i maj udflugt for ældre og efterlønnere med
tilknytning til pastoratet

Det er tirsdag den 14. maj
og turen går til Odsherred, hvor naturen er fantastisk smuk og den skal vi guides
rundt i. De spændende Anneberg samlinger besøges og her indtages middagen.
Om eftermiddagen er der sightseeing ved geolog Jakob Vallø fra Geoparken.
Det foregår i bus med stop 2 steder og her drikkes eftermiddagskaffen.
Tidsplan:
09.05: Afg. Sigersted
09.10: Afg. Bringstrup
09.15: Afg. Gyrstinge
12.00 - 13.15: Spisning
16.00: Vi kører hjem og er hjemme ca. kl. 17.00
Pris pr. person 150 kr.

Tilmelding kan ske i perioden 23. april til 10. maj til Bodil Krag-Andersen
5780 5380 eller mail bka@pc.dk. Fulde navn og tlf.nr. bedes opgivet ved
tilmelding.

Venlig hilsen
Bringstrup Sigersted og Gyrstinge Mnighedsråd

Konfirmandindskrivning

Der vil være konfirmandindskrivning til sæson 2019/2020
tirsdag d. 4. juni og torsdag d. 6. juni fra kl. 14.-17.

Begge gange i Bringstrup Præstegård. Nærmere besked herom vil tilgå skolerne.
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Sorø Underholdningskor gæster Gyrstinge Kirke
Tirsdag d. 30. april kl. 19.30.

Korets motto er at være ambassadører for sangglæden, og nøgleord som
beskriver koret er først og fremmest sangglæden og det sociale fællesskab der
opstår, når mennesker mødes i sangens univers.
Repertoiret spænder vidt lige fra Bach, Mozart til danske sange, afrikanske
rytmer, gospel, swing og blues til nyere rytmisk musik.
Koret har lovet at sammensætte et forårs repertoire, hvor der også indgår
fællessang. Dejligt.
Efter koncerten er Menighedsrådet vært ved kaffebord.

Menighedsrådet.

Forårskoncert i Gyrstinge Kirke

Spiseklub for enlige mødes næste gang
Onsdag d. 10. april 2019 kl. 18.00 i Gyrstinge Præstegård.

At spise sammen er rart. Det er spiseklubbens motto. Måske kan det også
være noget for dig. Maden smager ligesom bedre, når den nydes i fællesskab
med andre, men her skal man bare være enlig for at deltage.
3 „kokke“ tilbereder maden, og man skiftes til at stå for aftenen.
Når man hjælpes ad er opgaven overkommelig. Man byder ind med det man
kan, og ingen står alene med arrangementet.
Man behøver ikke bo i Gyrstinge Sogn for at deltage. Bor du udensogns er du
også velkommen.
Det koster 50 kr. at deltage.
Tilmeldte du dig ikke ved sidste spiseaften kan du tilmelde dig til
Kirsten Forsingdal 57809457 eller 26174503 .  Mail : kirsten@krogagergard.dk
Vel mødt!

Venlig hilsen
Ørslevvester og Gyrstinge Lokalråd

og Gyrstinge Menighedsråd

Spiseklub for enlige
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Tekst: „Jeg er den gode hyrde“ (Johannesevangeliet kapitel 10 vers 11)
„Jeg er den gode hyrde“
I februar var vi til et forrygende konfirmandtræf i Roskilde Domkirke med over
3000 konfirmander, lysshow og meget andet.
Temaet var „Jeg er“ ordene, nogle særlige iørefaldende vendinger i
Johannesevangeliet, som mange konfirmander ofte synes godt om – „liker“.
Et af „Jeg „ udsagnene lyder således: „Jeg er den gode hyrde“; ja, sådan omtaler
Jesus et sted sig selv, hvad han så end kan mene med dette.
Vi har måske lidt svært ved at håndtere meningen, da vi jo ikke længere har
„hyrder“ i Danmark. Det er meget længe siden vi med Jeppe Aakjær sang om
den vilde hyrde, der genner sig kvæg på græs. Nej, „vilde hyrde“r har vi ingen
af i dag,
Ulven kommer
- men til gengæld har vi ulve!
Hvem kender ikke vendingen: Ulven kommer! Det lyder urovækkende! Og
tænk, vi har jo fået ulve, for efter 200 års fravær er ulven igen kommet til
Danmark med voldsomme diskussioner mellem naturfredningsfolk og fåreavlere
til følge. Må man skyde ulven? Den går jo løs på fårene, flænser dem op og
lader dem ligge døde! Er det i orden, at får – og vel i grunden også små børn,
selv om der endnu ikke er sket noget – ikke kan leve trygt og frit eller skal der
også være plads til ulven også i Danmark. Er der ikke snarere tale om en berigelse
af den danske natur end noget andet?
Et billede på tryghed
Det skal vi ikke afgøre her, men det sætter under alle omstændigheder vores
opfattelse af Jesus som den gode hyrde i et nyt perspektiv, for i såvel Det nye
som Det gamle Testamente var ulven en fjende og en trussel og fårene skulle
derfor vogtes og skærmes af hyrden. Billedet af Jesus som den gode hyrde er
således et bilede på tryghed og et sådant billede vil vi gerne blive ved med at
have. Hyrdens opgave har langt fra været ufarlig. Hans opgave var jo at jage
ulven væk, når den kom snigende efter mørkets frembrud for at dræbe. Her på
jeres konfirmationsdag kan det give mening at tænke på nogle ord, der lød ved
jeres dåb. De handler om det samme – „og se, jeg er med jer alle dage indtil

Uddrag af konfirmationsprædiken 2018
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prædiken fortsat...

verdens ende“, sagde og siger Jesus til os.
Hyrder kan naturligvis være af så mange slags, men Jesus er den gode eller
rette hyrde. Han vil aldrig lade os være i stikken og lade os være ulvens bytte.
Han tager kampen op mod det onde – ikke således at forstå, at ulve og ondskab
forsvinder, men således forstået, at han vil være med os alle dage, så vi aldrig
står alene, når vi befinder os i en vanskelig situation.
De indre ulve
og ulve kan i øvrigt være af så mange slags, for hvad med livets ulve? Hvad med
alt det, der truer vores samfund, vores selvværd, identitet og selvrespekt?
Tænk blot på vor tids helt urimelige krav om perfektionisme. Tænk, man hører
f.eks. om konfirmander, der ikke vil gå i bad på offentlige skoler, for ikke at
udstille deres krop med de småfejl, enhver naturlig krop har. Eller hvad med
hende, der fortvivler over et almindeligt godt eksamensresultat og føler skyld
og skam over et OK-resultat. Det er skræmmende!
Her er de indre ulve på færde, men de modsiges også af Kristus, som siger:
Livets ulve kan ikke udryddes, men I skal vide, at selv om alt rabler, er jeg der.
Jeg er hyrden, den gode hyrde og jeg slipper dig ikke – selv ikke i døden
Og „Jeg er“ er i øvrigt ikke en „hr, hvem som helst“, for det „Jeg er“ vi møder i
„Jeg er“ udsagnene er vor Herre Jesus Kristus selv, ham som gav sit liv for os
og opstod af døde.
Visionen om ulven og lammet
Hos profeten Esajas finder vi i øvrigt en spændende vision. Den lyder således:
„Ulven skal bo sammen med lammet og panteren ligge sammen med kiddet“
(Es 11,6). Det er godt nok en vision, som endnu ikke er virkelighed, men en
vision, som I og vi skal arbejde med på at realisere, for nok vil der altid her i
livet være såvel indre som ydre ulve, men det skal I give mig håndslag på –
„Thumbs up!“ – at vi aldrig vil lade os flå eller æde op, for vi ved, at der er en,
som vil være med os alle dage indtil verdens ende og engang – og det måske
først ved verdens ende – da vil ulven bo sammen

Amen.
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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

April 2019
07. – Mariæ bebudelses dag: Haraldsted 9 – Sigersted 10.30
14. – Palmesøndag: Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30
18. – Skærtorsdag: Gyrstinge 19.30 (med spisning i Prg. kl. 18)
19. – Langfredag: Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
21. – Påskedag: Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30
22. – Anden påskedag: Gyrstinge 10.30
28. – 1.s.e. påske: Haraldsted 9 – Bringstrup 10.30

Maj 2019
05. – 2.s.e. påske: Sigersted 9 (Jens Vollmer)
12. – 3.s.e. påske: Vetterslev 9 – Gyrstinge 10.30
17. – Bededag: Gyrstinge 10 (konfirmation)
19. – 4.s.e. påske: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30
26. – 5.s.e. påske: Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30
30. – Kristi himmelfartsdag: Bringstrup 10 (konfirmation)

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

OBS! Der tages forbehold for ændringer
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 GIF skriver

Seniormotion 10. sæson
Denne vinter 2018 – 2019 var det 10. sæson vi har haft seniormotion.
I alle årene har der været ca. 12-14 damer, som hver onsdag formiddag mellem
kl.  10 og 11, har hygget sig i Landsbyhusets festsal.
Vi har fået rørt vores krop godt igennem og ikke mindst lattermusklerne er
blevet brugt, som også er sundt for sjælen.
Vi laver vores egen lille afslutning d. 27. marts.
Tak for endnu en god vinter.

Mange hilsener Inga
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Øl i literkrus, tyske schlagere, mænd i lederhosen og
kvinder i farverige kjoler - også kaldet dirndl.

Oktoberfest: 5. oktober 2019 kl. 18:00 – 01:00
(Dørene åbner kl. 17:15)

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

Underholdning: Bier Bar Boys

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: 350,- kr. indtil 31. marts, fra 1. april 400,- kr. indtil 30. juni, fra
1. juli 450,- kr. indtil 22. september.

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

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.



21Bøgebladet april 2019

 GIF skriver - fortsat
I Gyrstinge IF har vi netop overstået årets gymnastikopvisning, med flot deltagelse
af alle foreningens børn.
Der skal også lyde en stor tak til alle de frivillige kræfter, der hjalp med at stå i
bod, tog stole frem og satte dem på plads, samt hjalp med oprydningen.

Igen i år blev der vist flotte serier fra Hobbitterne, far, mor og barn holdet,
Spillopperne, Krudtuglerne og de Seje Springere. Vi havde i år besøg af Team
Micro Gym fra Ringsted, og de viste os alle sammen, hvad hård og lang træning
betyder for at skabe flotte springserier på trampolin og airtrack madrassen. Vi
har i år måtte sige farvel til vores to trænere på Hobbitterne, Lene og Lars, og
vi vil sige tak for deres store indsats de sidste 3 sæsoner. Vi har allerede de nye
trænere på plads, så en stor velkomst til Ninna, Signe og Mette. Vi har stadig
ikke fået træner situationen på plads for Spillopperne og Krudtuglerne, så hvis
du går med en lille træner gemt i maven og har lyst til at være en del af et godt
trænerteam, så vil Gyrstinge IF rigtig gerne investere i kurser, så du kan blive
klædt godt på. Vi har sat som deadline, at vi skal have fundet nye trænere inden
1. maj, ellers kan vi desværre ikke starte Spillopperne og Krudtuglerne op til
den nye sæson.
Vi vil også gerne takke og sige et stort tillykke til Inga Larsen med hendes 10-
års jubilæum for hendes instruktørindsats på Senior Motions Gymnastik holdet
for 50+.
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 GIF skriver - fortsat
Vi i badmintonafdelingen har afholdt et natminton arrangement lørdag d. 23.
marts, hvor vi inviterede alle børnene og deres forældre til madbix med
efterfølgende badmintonspil i mørke. Alle fik udleveret en hvid T-shirt og fik
derefter udleveret uv-farver, så de kunne kreere deres helt egen personlige T-
shirt. Efter alle fik afprøvet deres kunstneriske evner, gik vi på badmintonbanerne
og fik nogle hyggelige timer i uv-lampernes skær, med gode kampe mellem

forældre og børn. Det er bestemt et
arrangement som vil blive gentaget i
næste sæson. Badmintonafdelingen
afholder klubmesterskab lørdag d. 6.
april kl. 10:00, for ung-
domsafdelingen.
Badmintonafdelingen tilbyder i år
sommerbadminton, så følg med på
vores facebookside angående hold,
holdtider og sæsonstart.

I fodboldafdelingen spiller Oldboysholdet stadig hver mandag kl. 20:00 – 21:30
indendørs, men vi kunne stadig bruge endnu flere, så mød frisk op.

Floorballafdelingens mix nybegynder floorball hold for 30+ spiller stadig hver
torsdag fra kl. 18:00 til 19:00, og der er pt. 10-12 stykker, men vi vil rigtig
gerne have endnu flere glade spiller, som har lyst til at få lidt motion med andre
glade mennesker.

Gyrstinge IF og Landsbyhuset vil i fællesskab igen i år være initiativtagere til
Gyrstinge Byfest. Datoen vil være lørdag d. 7. september, mere info vil følge i
det kommende Bøgeblad.
Hold dig altid opdateret via Gyrstingeif.dk eller vores facebookside

På vegne af bestyrelsen
i Gyrstinge IF
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Ringsted private skovbørnehave skriver

„Man skal ikke tisse op af godt klatretræ!“ Vores skovbørn har helt tjek
på, hvad der er vigtigt, når man skal have en god dag i skoven, og dette var
ganske klog børnevisdom på en af vores dejlige ture i skoven.
Aaaarrrr - fastelavnsmandag blev børnehaven indtaget af farlige sørøverpirater,
ninjaer og en tiger - smukke prinsesser og sommerfugle. En festlig og traditionsrig
dag blandt børn og voksne, der alle var behørigt udklædte.
Snart skal vi sige farvel til vores skønne skolegruppe, og de er netop nu i gang
med deres afslutningsprojekt. Børnene har hørt historien om Hodja fra Pjort,
og fordyber sig nu i det univers. Det er et meget spændende arbejde, hvor
børnene får et indblik i en for dem meget fremmed kultur. Børnene arbejder
med arabisk inspirerede lanterner, de væver små tæpper og en masse andet. Vi
glæder os til at vise det hele frem til vores forårsfest for hele børnehaven i
slutningen af april, hvor vi også holder vores traditionsrige afslutning for
skolegruppen.
I skoven nyder vi, at temperaturen nu er lidt højere, og vi mærker tydeligt, at
dagene er blevet længere. Indimellem holder vi vores morgensamlinger udendørs,
og der vil være meget mere af det de næste måneder, så vi får udnyttet dagene

i skoven helt optimalt. Vi kigger
på forårstegn i skoven, og har
allerede nu set de første spæde
tegn på anemonerne, som snart
vil dække hele skovbunden.
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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



26

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

Marts
28. Forårsmusical v/Kildeskolen, Landsbyhuset, kl. 17.00
31. Kaffebord, Landsbyhuset, kl. 14.00

April
Bøgebladet udkommer

02. Høm Brugs-bussen kører, kl. 9.45, hver tirsdag
„Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 15.00, hver tirsdag. 

04. Strikkecafé, præstegården, kl. 14.00, hver anden torsdag
06. Førstehjælpskursus, „Danmark redder liv“, præstegården, kl. 9-13

Klubmesterskab, GIF badminton, Landsbyhuset
07. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
09. Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19.30
10. Spiseklub for enlige, præstegården, kl. 18.00

Generalforsamling, Byg og bo, kl. 19.30
15.-22. Påskeferie, Kildeskolen, SFO og børnehave
28. Landsindsamling, Hjerteforeningen
30. Forårskoncert, Gyrstinge kirke, kl. 19.30

Maj
07. Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19.30
14. Ældreudflugt, arr. Menighedsrådet
17. Konfirmation, Gyrstinge kirke, kl. 10.00
28. Markedsdag, arr. Kildeskolen, kl. ca. 16.30

Juni
Bøgebladet udkommer

04. Konfirmandindskrivning, Bringstrup præstegård, kl. 14-17
06. Konfirmandindskrivning, Bringstrup præstegård, kl. 14-17
18. Tirs.klub.: Udflugt til Lolland

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.


