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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
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 oktober - deadline 22. sept.
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Lokalrådet skriver
Sommeren er lakker mod enden, og Lokalrådet starter så småt op med møderne
igen. Det første møde er den 20. august og der har vi blandt andet cykelsti på
Gyrstingevej og Tryghedsambassadør på dagsordenen. Arbejdet for at få
etableret sikre skoleveje og tryg færdsel i nærområdet er af høj prioritet, og
Lokalrådet gør hvad vi kan for at skubbe til processen. I forhold til
Tryghedsambassadør, så er det et initiativ som Midt- og Vestsjællands Politi
har startet op, som vi vil prøve at blive lidt klogere på.

Ellers så er der blevet sat busskure op, der bliver arbejdet med udvidelse af p-
pladsen ved Kildeskolen, opsætning af en opslagstavle i både Gyrstinge og
Ørslevvester og så har vi brugt en del energi på den netop afholdte Jazz-koncert.
Og netop Jazz-koncerten synes jeg var en stor succes. Det er dejligt med alt
den lokale opbakning til både opsætning/nedtagning, men så sandelig også tak
til alle Jer der kom på selve dagen, og gjorde det til en god aften......TAK FOR
DET!

Jess Friis
Formand

Jazz i præstegårdshaven, 2019
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 Lokalrådet skriver

 Forsidefoto

Gyrstinge set lidt oppefra - sommer 2018. Foto: Johnni Hansen

Tusind tak til de indsamlere, der tog udfordringen op, og gjorde det muligt at
dække 15 af Hjerteforeningens indsamlingsruter den 28/4, hvilket var kravet
for få en gratis hjertestarter.
Nu er den sat op, og den nye hjertestarter i Ørslevvester kan findes hos familien
Als på Bakkegårdsvej 4 - følg skiltene:
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 Busgruppen skriver

Så har vi langt om længe fået et gennembrud i forhold til transporten til
Byskovskolen for overbygningseleverne fra Gyrstinge og Ørslevvester. Her efter
sommerferien har Ringsted Kommune indsat en midlertidig Flexrute-
tur udelukkende for disse elever direkte til Byskovskolen. Eleverne slipper
således for turen ind over Sigersted og Ringsted Station, og sparer dermed ½
time i transport hver morgen. Hjemturen om eftermiddagen foregår som hidtil
med Buslinje 465, som også kører direkte. 
I maj 2020 er det planen, at der skal komme en permanent løsning ved tilføjelse
af en ny morgentur i køreplanen for Buslinje 465. Ringsted Kommune har inviteret
Busgruppen og skolerne til møde sidst i august, for den videre dialog om
forbedringer af Buslinje 465. Det omhandler både den nye morgentur, men
også en bedre tilpasning til ringetiderne på såvel Byskovskolen som Kildeskolen,
så eleverne ikke skal vente for længe på bussen, når de skal hjem. Vi håber det
lykkes at få kabalen til at gå op.
Fra torsdag den 8. august 2019 er der også sket ændringer på Buslinje 406
(Gyrstinge – Ringsted).
I skoleferier ændres afgangen fra Gyrstinge kl. 08:46 til kl. 09:10. 
Formålet er, at flest mulige afgange fra Gyrstinge kører i minuttal 10. 
Desuden er køreplanen for weekendturene ændret til nedenstående tider: 
Gyrstinge-afgangstider på lørdage: Kl. 10:10, 13:10 og 16:10
Ringsted-afgangstider på lørdage: Kl. 09:45, 12:45 og 15:45  
Gyrstinge-afgangstider på søndage: Kl. 13:10, 16:10 og 19:10 
Ringsted-afgangstider på søndage: Kl. 12:45, 15:45 og 18:45 
Dette for at få tiderne til at passe bedre med åbningstider for butikkerne i
Ringsted. Du finder den nye køreplan for Buslinje 406 på
 www.dinoffentligetransport.dk 
Endelig er der også blevet opsat tre grønne busskure. Så nu kan man finde ly
for regnen, når man venter på bussen i Gyrstinge og Ørslevvester.
Hvis I har spørgmål eller forslag til forbedringer af busdriften i vores område, er
I altid velkomne til at skrive til os på bus@gyrstinge.dk

God bustur. Steen, Arne og Brunella
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ÅBENT HUS I KILDESKOLENS BØRNEHAVE, SFO OG SKOLE

Vi vil gerne invitere jer til

ÅBENT HUS TORSDAG DEN 24. OKTOBER 2019

 kl. 15.30-17.00.

Kom og se de nye lokaler, Børnehavens flotte vægmalerier med lokalt

islæt og SFO 2´s indretning i Præstegården.

Du får også mulighed for at høre om dagligdagen på Kildeskolen, som er den

eneste skole i Ringsted, der har en børnehave.

Har du endnu ikke mødt vores kælne høns og frække kaniner, er der også

mulighed for at besøge skolehaven, som både børnehaven og skolen anvender.

Vi mødes ved skolens bibliotek ved hovedindgangen.

Tilmelding ikke nødvendig, vi brygger løbende en kande kaffe.

De bedste hilsener og på gensyn

Dorte Andersen, Skoleleder og Anne Gitte Petersen, Leder af SFO og

Børnehave
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 Kildeskolen skriver - fortsat
Der sker meget på Kildeskolen lige nu.
Energirenovering.
Når det nye pillefyr tages i brug, i slutningen af august, og en pillesilo på 8,5
meter opsat er ernergirenoveringen på Kildeskolen afsluttet.
Der er sat nye vinduer i gymnastiksalen, i hovedbygningen. Der er opsat LED-
lamper og automatisk lysregulering og der er skiftet ventilationer m.v. Alle
tiltagene skal tjenes hjem ved et mindre energiforbrug i fremtiden.

Nyt Håndværk og Design lokale (HDS)
Før i tiden stod der Håndarbejde og Sløjd på skemaet. Siden 2013 er de to fag
slået sammen i et, Håndværk og Design. Med indførslen af det nye fag bevilgede
Byrådet penge, så alle folkeskoler, over en årrække, har fået etableret et HDS-
lokale, som lever op til de faglige krav i faget. Byggeriet af Kildeskolens
påbegyndes inden for den næste måned, og forventes at stå færdigt til
efterårsferien. Når Kildeskolens HDS-lokale indvies, har alle folkeskoler i
Ringsted fået etableret faglokale til HDS. HDS-lokalet skal etableres i de gamle
omklædnings- og badefaciliteter til gymnastiksalen.
Dermed forsvinder det hemmelige rum med et badekar, som vi altid har undret
os over, hvad er blevet brugt til. Forklaring fik vi af Palle Rhode, der før
sommerferien fortalte om sin barndom i Gyrstinge. Hans far var dengang pedel
på Kildeskolen og for 1 kr. kunne borgerne komme på skolen om lørdagen og
få et karbad.

Renovering af madkundskab
I uge 36 går vi igang med at renovere vores madkundskabslokale, som ikke
har været renoveret siden skolen blev bygget. Vi får nye køkkenelementer og
hvidevarer, så børnene fremover kan arbejde i et køkken, der ligner det de har
hjemme. Vi forventer, at køkkenet står klar til brug til efterårsferien. Fritidsbrug
af køkkenet er derfor aflyst fra uge 35-42.

Fodboldbane, busskur og kælkebakke
Anlægsarbejdet med fodboldbanen og kælkebakken tager form. Kælkebakken
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blive formet ind mod Landsbyhuset, når
det sidste jord er på plads. Alt dræn-
arbejde er slut.
Det hele ser rigtig fint ud, men der
kommer til at gå mere end et år, før
boldbanen kan tages i brug.
Der er opsat busskur ved stoppestedet ved Kildeskolen. Skuret står lige inde
på skolens matrikel.

Elevtallet på Kildeskolen er støt stigende.
Torsdag den 8. august bød vi 15 skønne piger og drenge velkommen i 0. klasse.

Selvom børnene har gået i skolens Spireforløb siden 1.
maj, så var det alligevel noget helt særligt at starte 1.
skoledag.
Skolens elevtal har været støt stigende de seneste år og vi
er nu over 100 elever i skoledelen og næsten 90 i SFO’en.
Derudover kommer vores børn i børnehaven.
Der er stort fokus på børnenes faglige læring kombineret
med en kreativ og grøn profil. Eleverne præsterer flotte
resultater i de nationale målinger og de udviser stor aktivitet
og engagement i skolens mange forskellige arrangementer
som Science, Musical og Revy, Markedsdag, Lego

Leauge konkurrencer m.v.
Vi får mange positive tilbagemeldinger fra forældrene i forhold til skolens tilbud
og det nære og trygge miljø.

Musikskolen på Kildeskolen igen næste år – frivillig undervisning.
Hvis I ønsker at jeres barn skal gå til frivillig sang eller lære at spille et instrument,
kan det foregå mandag eftermiddag med lærere fra Ringsted Musik- og
Kulturskole. Tilmelding sker på musikskolens hjemmeside. Man kan også gå til
musik på Kildeskolen, selvom man ikke er elev på skolen.
Der kan vælges mellem sang, samspil, klaver, guitar, trommer eller bas.

 Kildeskolen skriver - fortsat
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 Kildeskolen skriver - fortsat
Tilmelding foregår på Ringsted Musik- og Kulturskoles hjemmeside:
www.musikogkulturskolen.dk

Børnehaven klar efter ferie
Nyt skoleår betyder også nyt „børnehaveår“ - vi skal finde os til rette efter at
have sendt Spirerbørnene i skole, nogle børn skal skifte stue, og en håndfuld
nye børnehavebørn skal stille og roligt indføres i vores regler og rutiner. Efter en
dejlig lang sommer, glæder vi os alle til at komme rigtig igang igen, med dagens
samling på stuerne som fast (populært!) punkt, og derudover diverse aktiviteter
ugen igennem, herunder ture enten i lokalområdet eller til Ringsted, kreative
udfoldelser, temauger og ikke mindst musik hver fredag med skolens dygtige
musiklærer, Tove.

Kildeskolen inviterer til at komme på skolen – sæt X i kalenderen.
24. okt.: ÅBENT HUS i Børnehave, Skole og SFO – kl. 15.30-17.00 - for

    alle. Kom og se de renoveringer, børnehavens udsmykning, SFO i
              præstegården
31. okt.: SFO indbyder til Halloweenfest i Landsbyhuset
29. nov.: Bedsteforældredag med krybbespil i kirken samt juleklip kl. 10.00-

     13.00
13.dec: Stemningsfuld Lucia-optog ved 4. kl. kl. 9.00. Dagplejere inviteres
26. marts: Forårsmusical i Landsbyhuset kl. 17.00

11. juni: Markedsdag kl. 15.30-ca. 19.00

Venlig hilsen os alle på Kildeskolen,
Kildeskolens Børnehave og SFO
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Høstgudstjeneste

Gyrstinge kirke
august - september 2019

  Søndag d. 15. september kl. 14.00 i Gyrstinge

De tre menighedsråd er i år blevet enige om at slå de tre høstgudstjenester
sammen til en høstgudstjeneste og lægge den om eftermiddagen kl. 14.00. Til
gengæld vil man så gøre lidt mere ud af det.
Først vil der være gudstjeneste i Gyrstinge kirke kl. 14.00 og kirken vil her
være overdådigt og flot pyntet.
Bagefter vil der så være arrangement i Gyrstinge Præstegårdshave, hvor vi
efter gudstjenesten bl.a. vil presse vores egen æblemost. Husk at medbringe
dunke eller flasker.  Menighedsrådene har fået lov til at låne tre æblepressere,
så medbring æbler hjemmefra. Lidt servering er der også tænkt på samt lidt
musikalsk underholdning.
Kom og vær med. Det bliver en dejlig eftermiddag med lidt godt til såvel sjæl
som  legeme.

Lisbeth Lundbech
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Introgudstjeneste

Introgudstjeneste i Sigersted kirke 8. september kl. 10.30
Velkommen til intro- eller begyndergudstjeneste søndag d. 8. september kl.
10.30 i Sigersted Kirke. En introgudstjeneste er en særlig enkel (og festlig
gudstjeneste), hvor man får redskaberne til at få noget ud af at gå til gudstjeneste.
Gudstjenesten er derfor offentlig og henvender sig til alle. Gudstjenesten i
Sigersted d. 8. september indleder dog samtidig den kommende
konfirmandsæson, så der vil være fulde hus den dag. Velkommen til alle - ung
såvel som gammel, trænet såvel som utrænet kirkegænger.

Lisbeth Lundbech

Lidt om ældreudflugten til Odsherred i år
Tirsdag d. 14. maj drog 42 glade mennesker til Odsherred og vejret var med
os. Solskin, men heldigvis ikke for varmt. Først så vi Anneberg samlingen
(Hempels glasmuseum) og så det ene stykke smukke glas efter den andet. Vi
fik en introduktion til udstillingen, således at vi kunne få det bedst mulige udbytte.
Middagen var en lækker og veltillavet 2 retters menu, som det nye unge værtspar
på „Restaurant Anneberg“ havde kreeret.

Her ventede geolog Jacob Vallø på os.  Han guidede os  efter middagen  rundt
i Geopark Odsherred og åbnede vore øjne for de mange  geologiske fænomener,
som vi ellers ikke ville have fået øje på. Geopark Odsherred står i øvrigt på
UNESCO´s liste over helt særlige områder under særlig beskyttelse.
Eftermiddagskaffen indtog vi på den økologiske restaurant „Det vilde Køkken“,
hvor vi fik det dejligste stykke hjemmelavet rabarberkage med skovmærke!
Dejligt sommerligt! Herefter satte vi - mættet af gode oplevelser – kursen  mod
Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge igen.

Lisbeth Lundbech

Ældreudflugten
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Uddrag af høstprædiken

Tekst: Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden.
Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han , og hver
gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere

frugt. (Johannesevangeliet kapitel 15 vers. 1-2)

Jeg har i år valgt at prædike over lignelsen om det sande vintræ, evangeliet til
18.s.e.trin., hvor Jesus anvender billedet af vintræet som et billede på Åndens
nye liv – et billede på det virkelige liv, det sande liv.

Det er et fantastisk billede Jesus her vælger og det er på ingen måde tilfældigt,
for naturligvis vidste alle på Jesu tid, hvorledes en vinstok så ud. Billedet var
kendt, men vi ved også andre ting om et sådan vintræ, for vi ved, at vindruen er
en fantastisk frugt og at den smager dejligt, hvad enten vi nyder den som frisk
frugt, som saft, som vin eller som rosiner og at der er glæde, fællesskab og
livsfylde forbundet med vindruen. Der kan i hvert fald være det.

Vi ved imidlertid også noget andet om vindruen, nemlig at det er et træ, som
knap nok fortjener betegnelsen træ, for det er på ingen måde stolt eller
majestætisk og har ej heller nogen værdi som brænde eller tømmer. Desuden
kan det ikke give hverken skygge eller læ og har så lidt styrke i sig selv, at
grenene ikke kan bære sig selv, specielt ikke, når de bærer druer, men må
bindes op på et stillads og bæres af det. Der er således ikke megen pomp og
pragt over et vintræ. Det er et beskedent træ. Det er druerne, det drejer sig om.

Jesus har dog valgt sit billede med omhu – ingen tvivl om det og billedet skal
fortælle om Faderen, om os og ham selv og give os den nødvendige viden om
sammenhængen mellem Jesus som vintræet, os som grenene og Faderen som
vingårdsmanden og få os til at forstå, at utæmmet giver vintræet ikke frugt, men
i Guds Rige, ligesom i vingården, ja, da drejer det sig om druer – gode druer,
masser af druer.

Lignelsen beskriver Åndens nye virkelighed i Gud og den virkelighed er lige så
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konkret og jordnær som en klase druer på en vinstok. Det evige liv er altså
virkeligt og jordnært, hvilket er vigtigt at holde fast ved i en tid, hvor det herskende
menneskesyn er materialistisk, rationalistisk og gudløst, hvor mennesket ikke
tilregnes værdi i sig selv og hvor værdi kun er noget, der måles på brugbarheden
på arbejdsmarkedet.

Nej siger Jesus. Det er ikke
rigtigt, for i Åndens nye
virkelighed, som er virkelig og
jordnær, har ethvert
menneske uendelig værdi i sig
selv. Det drejer sig slet ikke
om flotte eller fejlfrie
mennesker, men alene om at
bære frugt – og bære frugt,
ja, det gør man, hvis man
bliver på vintræet. Kristent set

drejer det sig altså langt mere om væren end om gøren. For her har selv den
mest udsatte og skrøbelige uendelig værdi, hvis Gud ved sin Ånd bor i os og vi
i ham. Lidt ligesom med en klase vindruer fra haven. Den er normalt ikke så flot
som den vi køber i supermarkedet. Nogle druer er store, medens andre er
skurvede og plettede og de alleryderste ganske små, men værdien af hver drue
er i Guds øjne den samme, for det afgørende er, om druen er på vinstokken og
har hentet sin næring fra ham. Amen

Lisbeth Lundbech

Uddrag af prædiken...



15Bøgebladet august 2019

Til sognebåndsløserne

En del mennesker har løst sognebånd til mig. Jeg vil derfor fortælle, at når jeg
går på pension, så ophæves aftalerne om sognebåndsløsning. Sognebånd løses
jo altid til præsten og ikke til sognet. Hvis du ønsker at bevare en tilknytning til
pastoratet, har du som sognebåndsløser ret til at udsætte ophørstidspunktet,
indtil en ny sognepræst er ansat i stillingen.
Hvis du allerede nu med dig selv ved,, at du vil udsætte ophørstidspunktet, er
du velkommen til af egen drift allerede nu  at skrive til Stiftskontoret:
KMROS@KM.DK
Du vil formentlig i forbindelse med, at jeg går på pension, få besked fra Stiftet
om, at sognebåndsløsningen ophæves og at ophørstidspunktet kan udsættes.

Lisbeth Lundbech

Orgelkoncert i Gyrstinge Kirke
torsdag d. 19. september kl. 19.30

Den italienske organist Sara Musumeci gæster Danmark i september 2019. I
den anledning vil hun gerne give koncerter på mindre orgler i Danmark.
Hun kommer til Stenlille 17. sept. og her til Gyrstinge 19. sept. og giver koncert
kl. 19.30.
Hendes pointe er, at alle orgler er unikke instrumenter, og da de står i forskellige
kirkerum, vil en koncert tage sig ganske forskelligt ud, når den spilles i to
forskellige kirker.
Sara Musumeci er 38 år og en meget lovende organist. Hun behersker flere
genrer og repertoiret består af både klassisk og nyere orgelmusik.

Venlig hilsen
Gyrstinge Menighedsråd

Orgelkoncert
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Spiseklub for enlige melder sig på banen igen.
Efter en sommerpause starter vi igen med at mødes i Spiseklub for Enlige i
Gyrstinge Præstegård.
Vi mødes ca. en gang om måneden for at nyde et måltid mad i fællesskab med
andre enlige. Maden smager ligesom bedre, når man indtager den i fællesskab
med andre.
Tre kokke har lavet maden og forberedt aftenen, og det koster 50 kr. at deltage.
Onsdag d. 14. aug. kl. 18.00 er maden parat, og har du ikke tilmeldt dig ved
sidste spiseaften inden sommerpausen kan det ske til
Kirsten Forsingdal, 26174503 eller mail kirsten@krogagergard.dk
Har dette vakt din interesse, og har du lyst at deltage, kan man frem til onsdag
middag tilmelde sig.

Venlig hilsen
Gyrstinge og Ørslevvester Lokalråd og Gyrstinge Menighedsråd

Spiseklub for enlige

Høstgudstjeneste

Høstgudstjeneste i Gyrstinge Kirke
Program for efterfølgende arrangement i Præstegårdshaven.

Der bliver:
- bålet er tændt, så børnene kan bage snobrød
- der er æbler, der skal presses til æblemost
- der serveres kaffe og æblekage

og mens alt dette sker underholder seniororkestret DIANA v/ Max Brøndtoft.
Mange æbletræer fik frostskade i foråret, men har man en pose æbler fra haven
velegnet til most, så tag dem gerne med og lav most til at tage med hjem, blot
skal man huske også at medbringe en flaske til mosten.

Venlig hilsen
Menighedsrådene
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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 2019
04. august – 7.s.e.trin.: Haraldsted 9 – Bringstrup 10.30
11. august – 8.s.e.trin.: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30
18. august – 9.s.e.trin.: Bringstrup 9 (Mette Marbæk Johansen)
25. august – 10.s.e.trin.: Sigersted 9 (Conni Gosmer Schmidt)

September 2019
01. september – 11.s.e.trin.: Bringstrup  9 (Conni Gosmer Schmidt)
08. september – 12.s.e. trin.: Haraldsted 9 – Sigersted 10.30 (introguds.)
15. september – 13.s.e.trin.: Gyrstinge 14.00 (fælles høstgudstjeneste)
22. september – 14.s.e.trin.: Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
29. september – 15.s.e.trin.: Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30

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

OBS! Der tages forbehold for ændringer
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 Tirsdagsklubben skriver
Arbejdsgruppen er klar til at byde indenfor i Gyrstinge Præstegård hver tirsdag
kl.14-17. De to første arrangementer er dog „ud af huset“.

Den 17. september kl.14 -ca.19.30, er der Sensommerfest på Skovkroen.
Der startes med kaffebord og musikalsk underholdning  med Søren Westerholm,
Sorø. Efter pause er der bestilt aftensmad (og Max som taffelmusikant)!  Pris
pr. deltager 300,- kr.

Den 24.september er der mulighed for en mini-udflugt til Tadre Mølle. Der
bliver samkørsel med afgang fra Gyrstinge kl. 13.
Klubben betaler entre og rundvisning, mens den bestilte kaffe og æblekage
(50,-kr.) er for egen regning. Et mindre beløb for kørelejlighed vil også komme
på tale. 

Til begge ovenstående arrangementer er tilmelding nødvendig. Seneste tilmelding
til Skovkroen den 3.september og til Tadre Mølle er seneste tilmelding den 17.
september. Ring til Jonna, 5786 6075, Else 2588 9818 eller Inga 2094 9180.

Resten af sæsonen (1.gang den 1.oktober) er der hver anden tirsdag kortspil /
andre spil at hygge sig med. 

Den 8.oktober er der foredrag om „De dansk-vestindiske øer og den danske
slavehandel“ med Carsten Egø Nielsen, Slagelse.

„Fra den dummeste dreng i klassen til lobbyist på Christiansborg“ er titlen på
foredrag med Jens Richardt, Benløse, den 22. oktober.
 
Se i øvrigt Bøgebladets KALENDER med datoer for arrangementer.

Kaffen brygger Elna, mens kop og kage medbringes.          
Velkommen til alle interesserede, Arbejdsgruppen.
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  GØLF skriver

Gyrstinge-Ørslevvester Lokalhistoriske Forening
Efter en velbesøgt byvandring har vi koncentreret os om at finde en løsning på
registrering af vores efterhånden righoldige materiale. Det er tanken at så meget
som muligt skal kunne ses på internettet med tiden.

Vi har derfor indgået et samarbejde med Ringsted Museum og Arkiv om at vi
kan registrere vores materiale i deres system. Det giver den fordel, at de
garanterer for sikkerheden og at de på et senere tidspunkt får det hele synligt
på internettet.

Til den opgave (registrering) har vi brug for nogle frivillige, som med mellemrum
kan sidde et par timer på Ringsted Museum og Arkiv for at registrere materiale
fra Gyrstinge og Ørslevvester. Registreringen foregår på PC og oplæring vil
finde sted. Er du interesseret i denne opgave, så send en e-mail til
Arkiv@Gyrstinge.dk.

Kaffebord i Landsbyhuset.
Sidder du også af og til og tænker, at det kunne være rart med lidt selskab en
søndag eftermiddag, så er Landsbyhusets kaffebord en mulighed. Vi starter op
igen søndag den 13. oktober kl. 14, hvor vores energiske bagere har sørget for
kaffe og dejlige kager. Prisen er 20 kr. pr. deltager og der er ingen tilmelding.

 Landsbyhuset skriver
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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: 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.
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 GIF skriver
I Gyrstinge IF kan vi i år fejre vores 125-års jubilæum, og vi er stolte over
sådan et jubilæum. Vores forening startede tilbage i 1894, med skytteforeningen.
Dengang var der sogne- og pastoratfællesskab med Kirke Flinterup, hvorfor vi
i de første år ser foreningen optræde som Gyrstinge-Flinterup kreds 36 i Sorø
Amts Skytteforening, i samme år startede også gymnastikken op. Gymnastikken
blev i sin tid ledet af hjemsendte befalingsmænd fra hæren, men efterhånden
blev det, som i det øvrige land delingsførerne der kom til at præge arbejdet. De
var efter ophold på højskolerne, hvor de tog den såkaldte delings-
føreruddannelse, dem der var bedst egnede til at lede gymnastikken herhjemme,
og gennem deres virke har de været med til at præge sognet og den
samfundsmæssige udvikling. Deres nære tilknytning til højskolen, blev
introduktionen for vores folkelige sange, som på den måde kom ind i
gymnastiksalen. Gymnastikforeningen blev stedet hvor man samledes til foredrag,
film dilletant og ikke at forglemme baller, der dengang samlede unge som ældre.
Den tradition forsøger vi stadig at opretholde i Gyrstinge IF, med vores årlige
byfest, som i år løber af stablen lørdag den 7. september fra kl. 10:30. Vi synes
stadig det er vigtigt med fællesskab både i sportens verden, men også ved det
sociale, som sådan en dag kan give. Vi håber derfor at rigtig mange vil deltage
og fejre dagen, med gode venner, naboer og holdkammerater.
I forbindelse med byfesten har vi behov for nogle frivillige, til at hjælpe med at
tælle omgange til cykelløbet, så hvis du kan afgive et par timer, så mød endelig
op på dagen og henvend dig ved dommerbordet.

Sommeren er nu så småt ved at gå på held, og vi er klar til at byde velkommen
til den årlige byfest i samarbejde med Landsbyhuset d. 7. september. Vi har i år
fået tilsagn fra Borgmesteren og flere andre kommunalpolitikere, om at de gerne
vil stille op og deltage i Tour de Gyrstinge, og i den forbindelse kunne vi godt
tænke os nogle lokale firmaer eller private personer, der kunne have lyst tiI at
sponsere deres deltagelse i cykelløbet. Hvis der er nogle interesseret bedes i
kontakte vores kasserer Jan Christoffersen på mail kasserer@gyrstingeif.dk I
kan læse mere om dagen og se programmet andetsteds her i Bøgebladet eller
på vores hjemmeside www.gyrstingeif.dk.
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 GIF skriver - fortsat
Indendørssæsonen er også klar og igen i år tilbyder vi hold i Floorball,
Gymnastik, Badminton og Fodbold.
(Mere information omkring holdene kan findes på www.gyrstingeif.dk )
Floorball:
Floorball mix hold 30+ er torsdage fra kl. 18-19.30. Holdstart torsdag d. 15.
august.

Badminton:
Ungdom begynder/øvet fra 4. kl er mandage og onsdage fra kl. 17-18. Holdstart
mandag d. 12. august.
Familie begynder fra 5 år er onsdage kl. 18-19. Holdstart onsdag d. 14. august.
Familie/Voksenfjer begynder/øvet fra 15 år er onsdage kl. 19-20. Holdstart
onsdag. d. 4. september.
Senior begynder/øvet fra 15 år er onsdage kl. 20-21:30. Holdstart onsdag d.
4. september.
Baneudlejning er tirsdage fra kl. 19. Holdtstart tirsdag d. 3. september.

Gymnastik:
Hobbitterne, Far, mor og barn, er lørdage kl. 9:30-10:30. Holdstart lørdag d.
7. september.
Spillopperne fra 3-4 år er tirsdage fra kl. 16-17. Holdstart tirsdag d. 3. september.
Krudtuglerne fra 5-6 år er tirsdage fra kl. 16:30-17:30. Holdstart tirsdag d. 3.
september.
De seje springere fra 1. kl. er tirsdage fra kl. 17-18:30. Holdstart tirsdag d. 3.
september.
Senior Motion 50+ er onsdage i festsalen fra kl. 10-11. Holdstart onsdag d.
11. september.

Fodbold:
Dame motionsfodbold fra 20+ er torsdage kl. 19:30-20:30. Holdstart torsdag
d. 5. september. Oldboys starter formentligt først primo oktober, eller når vejret
ikke længere tillader det udendørs.
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 GIF skriver - fortsat
Vi håber at se en masse nye, som gamle ansigter i den kommende
indendørssæson.

I badmintonafdelingen forsøger vi også at se om vi ikke kan starte et minitonhold
op. Miniton er aktiv og super sjov kvalitetstid for dig og dit barn, med
udgangspunkt i lege i badmintonstræningen. Miniton er fra 5 år til 9 år samt en
forælder. Da vi stadig mangler at få uddannet vores trænere og de først skal på
kursus i slutningen af september, så følg med på vores sociale medier omkring
sæsonstart.

Vores dygtige og engagerede seniormotion instruktør Inga, som tidligere på
året havde 10-års jubilæum med holdet, ønsker alle gamle som nye motionister
velkommen til en ny sæson, og i den forbindelse vil vi gerne opfordre til at man
evt. tager sin nabo under armen og møder op og får rørt musklerne såvel som
lattermusklerne.

Husk også vores Oktoberfest lørdag d. 5. oktober, vi er pt. ca. 70 tilmeldte
men der er plads til mange flere, så skynd dig at bestille din billet. (Se andetsteds
i Bøgebladet).

Alle børn fra 0. til 6. kl. bedes også allerede nu sætte kryds i kalenderen fredag
d. 8. november, for her vender den første diskofest tilbage på denne side af
sommerferien. Mere information omkring diskofesten kommer senere.

Husk, hvis I synes der mangler nogle hold eller aktiviteter, eller der er noget vi
kan gøre bedre, så grib fat i en fra bestyrelsen, og lad os se på det.

I ønskes alle en rigtig god start på den kommende indendørssæson.

På vegne af bestyrelsen i GIF
Jan Christoffersen
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  Kilden til fitness skriver
Efter en dejlig varm sommer, med rig mulighed for udendørs træning, går vi nu
mod efterår, hvor indendørs træning kan virke mere tillokkende. Rigtig mange
af vores medlemmer vil gerne træne selv, hvilket jo er muligt i tidsrummet 04.30-
23.00. Har du lettere ved at komme af sted til holdtræning, tilbyder vi Cirkel-
træning i hallen hver mandag, og for de unge Teenfitness om torsdagen. Derud-
over er et Cardio-træningshold undervejs - nærmere info kommer på vores
Facebook- og hjemmeside.
Vidste du i øvrigt, at du sagtens kan nå at træne hele kroppen igennem på under
en time? Fx. når dit barn alligevel er til gymnastik i hallen? Læs mere på vores
hjemmeside om indmeldelse, hold og programlægning, eller skriv til
kilden@tilfitness.dk.

Cirkeltræning v/Flemming og Kim Mandage kl. 19-20 (starter 2/9)
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 v/Lone, Birgitte og Mathias Torsdage kl. 17-18 (starter 5/9)
For drenge og piger i alderen 10-14 år. Træningen består af boldspil, lege,
konditions-, koordinations- og styrketræning i hallen.
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.

Seniortræning
En del af vores seniorer træner mandag, onsdag og fredag kl. 8-10 i centret.
Det er ikke et decideret hold, men vores intruktør Henning er som regel til
stede for råd og vejledning. Og ellers handler det, udover træning, om socialt
samvær!
På gensyn i Kilden til fitness - dit lokale foreningsbaserede fitnesscenter, hvor vi
alle arbejder frivilligt - fordi vi ikke kan lade være!
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  Landsbyhuset skriver
De fleste inde-aktiviteter i Landsbyhuset har holdt sommerferie. Nu starter en
ny sæson, med de muligheder der er for at oprette nye hold i Landsbyhuset. Er
der aktiviteter, du savner, så henvend dig til bestyrelsen eller til idrætsforeningen.
Måske har vi det nødvendige udstyr allerede, og ellers kan det være, vi har råd
til at anskaffe det.

Vi minder lige om muligheden for at spille

bordtennis.
Bestyrelsen har indkøbt et ekstra bord, der har plads i hallen bag nettet under
uret, og vi vil sørge for, at der er bolde og bat ved begge borde. For at gøre det
så enkelt som muligt, er betingelserne for at spille bordtennis:

 bare én af spillerne skal være medlem af fitness,
 både bolde og bat hører til ved bordene og må ikke fjernes,
 bordet på balkonen (bord 1) er frit til rådighed, når det er ledigt,
 bordet i hallen (bord 2) kan kun bruges, hvis det ikke generer faste

aktiviteter i hallen,
 bord 2 skal desuden klappes sammen og stilles på plads efter brug.

Når ordningen har kørt et stykke tid, tager vi stilling til, om der er behov for et
bookingsystem.
Anlægget af den nye boldbane er snart afsluttet, men som tidligere meddelt kan
den ikke benyttets i denne sæson, da den skal have tid til at „sætte sig“. I den
ene ende er anlagt en kælkebakke, og vi håber da, at vejret vil arte sig, så vi får
meget glæde af den. Ellers kan bakken bruges som tilskuerpladser.
Bestyrelsen har indhentet tilbud på maling af festsalen. Efter 9 års brug trænger
den til en opfrisker. Arbejdet bliver udført af et professionelt firma. Vi glæder os
over, at vi nu har fået en gruppe af frivillige til at tage sig af de mange mere
daglige opgaver, der får huset til at fremstå pænt og velfungerende. Men
„viceværterne“ kan jo ikke løse opgaver, de ikke kender til. Derfor er spørgsmål
og forslag også med til at gøre Landsbyhuset til et endnu mere velgørende aktiv
for lokalsamfundet. Alle henvendelser er altså velkomne.

På vegne af bestyrelsen,
Jens Andersen
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 Ringsted private skovbørnehave skriver

Sommeren er over os, og det kan vi mærke i skovbørnehaven. Vi høster på
livet løs i vores køkkenhave og laver en masse mad med fokus på „fra-jord-til-
bord.“ Når vi arbejder med madlavning med børnene er det tydeligt, at de får
øvet samarbejde, koordination og fokus på en fælles opgave. Stoltheden lyser
ud af børnene, når de efter madlavningen kan nyde resultatet af det de i fællesskab
har lavet.
Ud over vores daglige ture i skoven har vi i sommerferien også været på ture
ind til Ringsted, hvor vi har bl.a. oplevet både Cowboyklovnen Bang Bang og
Ulla Abdullas Cocobongoband.
Lørdag d. 17. august holder vi åbent hus i børnehaven. Kig forbi, hvis I skal til
at vælge børnehave til jeres barn eller måske blot er nysgerrig på, hvad vi kan
tilbyde.
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Så er vi på banen igen med vore lappeløsninger. Men hvad kan en lap løse?
Ikke een, men mange lapper kan løse noget og blive til gavn for mange. Vi
piger/damer har efterhånden i flere år strikket lapper, som syes sammen til tæp-
per, der leveres til Kirkens Korshær. Disse tæpper gør gavn for de mange
hjemløse, der stadig findes i dagens Danmark. Det er godt, når nogen af disse
hjemløse en kold vinternat opsøger en af varmestuerne og for en nat kan lægge
sig til at sove med et varmt tæppe over sig.
Og der er stadig brug for nye tæpper. Der er også brug for varme huer, hals-
tørklæder og sokker, så pindene knitrer vinteren over, når vi mødes hver anden
torsdag i Gyrstinge præstegård. Vi strikker fra kl.14.00 til 17.00 afbrudt af tid
til en kop kaffe.
Efter sommerferien starter vi igen torsdag den 29. august kl.14.00, og der er
brug for mange hænder. Vi kan også bruge mere strikkegarn – alt garn kan
bruges, så hvis du læser dette og ligger inde med garn, du ikke bruger, er vi de
glade og taknemmelige modtagere. Har du lyst til at komme og strikke til eget
forbrug, er der også plads til det.

På strikkernes vegne Grethe

 Lappeskrædderne skriver
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 Beboerne skriver
Gyrstinge møllegård
Møllegården, som ligger ved åen ved Store Bøgeskov, (St. Bøgeskovvej 25)
fik i år ca. 1600 bygget en vandmølle af Sorø Akademi, som dengang ejede
gården.
Man gravede ned ved siden af åen, i åløbets dybde, opbyggede tre solide
fundamenter af store tilhuggede granitkvadre, det midterste fundament knapt så
kraftigt som sidefundamenterne. Man kunne nu placere vandhjulet/skovlehjulet
imellem fundamenterne.
Under lignende forhold blev der enkelte andre steder i Danmark bygget
vandmøller efter samme princip.
Efter man havde bygget vandmøllen færdig på tør grund, så gravede man en
kanal fra åen i en bue ind til vandmøllen og fra møllehjulet/vandhjulet og slusen
ud til åen igen, så vandet kunne fortsætte.
Da man så havde fyldt det gamle åløb op, byggede man så møllehuset op til
vandmøllen. Møllehuset, som var fire fag langt, rummede tre nedenløbskværne.
(et fag = ca. to meter langt.)
Fra vandmøllen gik der en aksel ind i møllehuset som trak kværnene.
Nord for vandmøllen, kun nogle få meter derfra, byggede man en lav bro over
åen.
Den har nok igennem årene været fornyet nogle gange. I 1865 styrtede broen
sammen, og det har jo næppe været den første bro.
I 1785 brændte møllehuset, og Akademiet ville ikke genopbygge det, fordi det
efterhånden var en dårlig forretning at drive vandmølle, hvor der som her, kun
var vand nok i åen til at drive vandmølle nogle få måneder om året.
På møllegården havde man også en hesteomgang, så man stadig kunne tærske
og male korn til eget brug. Andre landmænd måtte også investere i hesteomgang
eller i vindmøller.
Men i 1846 byggede Sorø Akademi en vindmølle (hollandsk model), på bakken
syd for Gyrstinge by (Bakkegårdsvej 85), så omegnens små og store landbrug
kunne få malet deres korn.
Nu da vandmøllen var nedlagt, byggede man så en ny bro over åen, oven på
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 Beboerne skriver - fortsat
det gamle solide vandmøllefundament. Det er så forklaringen på, hvorfor åen
slår en bue mod vest, der hvor broen nu er.
Der er i alt 18 stk. granitbjælker, hver to meter lange og 30 x 30 cm. groft
tilhugget. Fra hver side var lagt ni stk. ud til midterste sokkel.
Igennem årene har der flere gange været lagt et nyt lag vejmateriale på, men i
2012 blev alt det gamle vejmateriale fjernet, helt ned til de gamle granitbjælker,
som blev renset for gammel beton.
Der blev så støbt et tykt lag beton oven på de gamle granitbjælker, og igen et
tykt lag armeret beton, med solide autoværn.
Man kan fra selve åløbet se det nederste af granitbjælkerne liggende på det
gamle fundament (Gøres bedst i gummistøvler/vaders og ved lavvande!).

Børge Johansen

Forsøg på illustration af den gamle vandmølle -->
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 Beboerne skriver - fortsat
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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
August

Bøgebladet udkommer
04. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
05. Petanque ved Landsbyhuset, kl. 14.00, hver mandag

„Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 15.00, hver mandag. 
06. Høm Brugs-bussen kører, kl. 9.45, hver tirsdag
08. Første skoledag, Kildeskolen

Petanque ved Landsbyhuset, kl. 14.00, hver torsdag
09. Jazz-koncert i præstegårdshaven, kl. 19.00
14. Spiseklub for enlige, præstegården, kl. 18.00
17. Åbent hus, Ringsted private Skovbørnehave, kl. 10.00-14.00
20. Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19.30
24. Tirs.klub.: Mini-udflugt, Tadre Mølle, kl. 13.00
29. Lappeskrædderne, præstegården, kl. 14.00, hveranden torsdag

September
uge 36 Indendørssæsonen starter, GIF, Landsbyhuset

„Kilden til fitness“ starter holdtræning, Landsbyhuset
07. Byfest, arr. GIF, kl. 10.30
15. Høstgudstjeneste, Gyrstinge kirke, kl. 14.00
17. Tirs.klub.: Sensommerfest på Skovkroen, kl. 14.00

Oktober
Bøgebladet udkommer

01. Tirs.klub.: Kortspil
05. Oktoberfest, Landsbyhuset, kl. 18.00
08. Tirs.klub.: „De dansk-vestindiske øer og den danske slavehandel“, kl. 14
13. Kaffebord, Landsbyhuset, kl. 14.00
14.-18. Efterårsferie, Kildeskolen
15. Tirs.klub.: Kortspil
22. Tirs.klub.: „Fra den dummeste dreng i klassen til lobbyist på Christiansborg“
24. Åbent hus, Kildeskolen, SFO og børnehave, kl. 15.30-17.00
29. Tirs.klub.: Kortspil

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.


