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Lokalrådet skriver
Det blev desværre ikke til nogen Sankt Hans aften i Præstegårdshaven i år, da
både forsamlingsforbud og COVID-19 ikke gjorde det muligt. I lokalrådet
havde vi ellers gang i både Sundhedsmyndigheder og andre embedsfunktioner,
ligesom båltaler også var fundet - vi satser på det kan lykkes næste år.
Noget der til gengæld lykkedes var Jazz-koncerten i Præstegårdshaven, hvor
familieorkestret Pyndt-Baggesen igen satte hele haven i bevægelse. I lokalrådet
er vi super glade for opbakningen til sådan et arrangement, og det var en
fornøjelse at se, hvordan vi sammen kunne fylde haven. Jeg tror aldrig vi har
været så mange som i år, og det giver da „blod på tanden“ til flere kommende
arrangementer.
Lokalrådet er glade for at flere og flere følger med på vores Facebook side
„Gyrstinge Ørslevvester Lokalråd“, det er et godt supplement til Bøgebladet
og vores hjemmeside www.gyrstinge.dk. Vi vil prøve at lægge så meget på som
muligt, både fra møder og arrangementer, så man kan orientere sig den vej
også. I skal dog huske, at alle Lokalrådsmøder er åbne møder, og vi nyder når
der kommer gæster til møderne. Det er nemlig en god måde, at skabe dialog
om diverse emner, som f.eks. cykelsti, sø, bibliotek, skole etc. etc.
Pas på jer selv og hinanden!!
Jess Friis
Formand
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Lappeskrædderne skriver
Lappeskrædderne
Så er vi på banen igen. Efter at have været nødt til at holde pause på grund af
restriktionerne i forbindelse med covid 19, begyndte vi lidt tidligere på efterårs
sæsonen end vi plejer. Faktisk er vi allerede igang, da vi havde et strikke/
foredragsmøde den 25.6. Et i øvrigt meget informativt arrangement angående
Kirkens Korshærs arbejde, og især om natkafeen i Stenogade på Nørrebro i
København. Det er jo Kirkens Korshær, som vi „arbejder“ for.
Vi strikker /hækler på arbejder som f.eks. lapper, som syes sammen til tæpper
– sokker - halstørklæder – huer m.m. til gavn for trængende mennesker, som
der desværre stadig er brug for hjælp til.
Vi mødes hver anden torsdag kl. 14 – 17 i præstegården i Gyrstinge med indlagt
kaffepause med hjemmebag. Det sociale samvær hører jo også med, når vi
mødes.
Selvom vi stadig skal holde afstand, er der plads til flere end de faste 11
strikkelystne. Så kom bare og vær med. Vil man hellere strikke til eget forbrug
er man også velkommen. Vi får heldigvis ofte doneret strikkegarn, som vi aldrig
kan få for meget af, da pindene arbejder flittigt.
Når du læser Bøgebladet kan du se, at næste møde bliver den 13. august og
næste igen den 27. august.
På vegne af nørklerne
Grethe Madsen

Forsidefoto
Sommerfugle er vilde med Sommerfuglebuske og sol! Her en Dagpåfugleøje.
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Sø-udvalget skriver
Oplev Gyrstinge sø lørdag den 22.8.2020 kl. 10.00.
Vi mødes ved kilden i Store Bøgeskov. Kør til Gyrstinge på søens sydside og
derfra ad Store Bøgeskovvej til Store Bøgeskov og følg derefter skiltet til kilden.
Gyrstinge sø ejes af Ringsted kommune og er et flot naturområde på ca. 300 ha
med megen vild natur. Der er bl.a. et rigt plante- og fugleliv, og kreaturer græsser
fredeligt langs søbredden. Stien er en trampesti med stenter og ikke egnet for
gangbesværede, barnevogne og større hunde. Solidt fodtøj anbefales.
Vi skal gå langs søens sydside næsten helt hen til østdæmningen. Kort før
dæmningen går dem, der har fået nok, op over markerne til Gyrstinge og derfra
ad Store Bøgeskovvej tilbage til kilden. Denne del af turen går gennem skoven
og ikke ad den samme vej, som man har kørt til kilden. Turen er på ca. 5 km.
For dem der vil hele turen rundt om søen fortsættes der over østdæmningen,
indtil man atter står ved kilden. Turen er i alt ca. 10 km.
Første del af turen går gennem enge, skove, græsningsfolde og megen anden
flot natur. Vi kommer tæt på fugleområderne og besøger bl.a. fugletårnet i
udkanten af Store Bøgeskov. Der er en lokal turleder, som vil fortælle lidt
undervejs om naturprojektet Gyrstinge Sø.
Turen hele vejen rundt går over østdæmningen, gennem Allindemagle skov,
videre forbi Søtoften, over vestdæmningen og tilbage til Store Bøgeskov. Denne
del af turen giver et flot indtryk af søens nordside, hvor især de store fugleflokke
ved vestdæmningen er en oplevelse. Desuden besøges udsigtsbroen ved
Allindemagle skov.
Turarrangør: Søudvalget under Lokalrådet for Gyrstinge og Ørslevvester.
Turledere: Steen Kisselhegn, tlf. 40430930, mail: Steen@kisselhegn.eu og
Bjarne Krog, tlf. 40540457, mail: bjarne@krogagergard.dk
Bøgebladet august 2020
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Byg & Bo i Gyrstinge & Ørslevvester
Ordinær generalforsamling afholdes
mandag den 21. september 2020 kl. 19:30
i Landsbyhuset.
Dagsorden i flg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Budget for det kommende år og fastsættelse af
kontingent.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
Bestyrelsen
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Landsbyhuset skriver
Da fonden Landsbyhuset blev stiftet var det tanken, at alle skulle have indflydelse
på, hvad huset skulle kunne bruges til, og der blev derfor i nogle år indkaldt til
et årligt møde for alle i lokalområdet, som kunne komme med forslag til ændringer
og forbedringer. Efterhånden skrumpede disse møder så meget ind, at vi opgav
at holde dem, men nu er det efterhånden 3-4 år siden, så vi tænker, at der
måske vil være lidt fornyet interesse for, hvad vi går og tumler med, samt forslag
til aktiviteter, som Landsbyhuset kunne danne ramme om. Derfor har vi besluttet,
at holde et møde for alle interesserede onsdag den 16. september kl. 19 i
festsalen. Vi overholder naturligvis alle retningslinier med hensyn til covid19,
men håber alligevel at se rigtig mange til et forhåbentlig frugtbart møde. Vi giver
lidt til ganen.
På grund af corona har vi heller ikke haft en arbejdsdag i foråret, som vi plejer,
men nu er der efterhånden så mange småopgaver, der skal laves, at vi synes,
det er på tide at mødes så mange frivillige som muligt for lige at få pudset lidt op
på det hele. Derfor er lørdag den 3. oktober afsat til puste lidt frisk luft ind i
huset igen. Dagen starter med morgenbord kl. 9, hvor opgaverne vil blive fordelt.
Der er masser af småopgaver, og der er intet krav om, at man skal deltage hele
dagen, men jo flere, der kommer, jo hurtigere bliver vi færdige. Der vil være
frokost kl. 12:30 for dem, der holder ud så længe. Forhåbentlig vil rigtig mange
støtte op om vores fine hus, så det kan tage sig ordentligt ud for de mange
gæster, som skal feste i løbet af efteråret.
I løbet af sommeren er der blevet udskiftet linoleum i de to gange ved fitness og
vandrerhjem, så der igen er et pænt gulv at komme ind på. I efterårsferien
bliver der også malet i de to gange, vandrehjemsværelserne og alle
omklædningsrummenene. Efter 10 års flittig brug, trænger væggen virkelig til at
blive frisket op.
Heldigvis har Landsbyhuset stadig kommunens velvilje, så Byrådet har besluttet
at vedblive med at udbetale driftstilskud de næste 10 år, således at økonomien
Bøgebladet august 2020
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Landsbyhuset skriver - fortsat
stadig er stabil. Det er vi naturligvis meget glade for, da det giver ro og mulighed
for stadig at forbedre huset. Heldigvis har mange af de gæster, som i foråret
havde lejet festsalen til konfirmationer, valgt at ombooke således, at de holder
deres fester i løbet af de næste par måneder, så også på dette område er vi
fortrøstningsfulde. Det eneste, der mangler nu er, at vi får bugt med corona og
kan sætte gang i arrangementerne igen.
Bestyrelsen

Kildeskolen skriver
Kære læsere,
Jeg er så heldig at være blevet tilbudt stillingen som skoleleder på Kildeskolen
pr. 1. august. Det er en opgave, jeg ser utrolig meget frem til. Specielt glæder
jeg mig over at være blevet skoleleder på en skole med så stor lokal opbakning,
med så dygtige medarbejdere og tilmed i så smukke omgivelser. Jeg har
fællesskab, sammenhold, humor og uhøjtidelighed som personlige værdier. Det
er én stor ting at blive skoleleder for den lokale skole, og jeg vil gå til opgaven
med masser af energi og ydmyghed.
Jeg glæder mig også til at lære alle indbyggere i Gyrstinge og omegn at „kende“
og få området „op under neglene“. Jeg ønsker, for Kildeskolen med tilhørende
børnehave, at den bliver det foretrukne valg for områdets børn, da det er en
fantastisk skole i topform, som jeg har overtaget efter den tidligere og meget
dygtige leder, Dorte Andersen.
Jeg ønsker for Kildeskolen at så mange foreninger, erhvervsdrivende og alle
andre i området vil tænke på Kildeskolen som et sted, hvor der er mulighed for
samarbejde, så vi kan lave den allerbedste skole for eleverne.
Jeg kommer fra en skole i Sorø Kommune, hvor jeg har været viceskoleleder i
seks år. Før det var jeg lærer i otte år i Skælskør. Jeg er 48 år og bor i Frølunde
ved Musholm Bugt, hvilket er en lille halv times kørsel fra Gyrstinge og så er jeg
i øvrigt en ivrig motionist i min fritid, når ellers min efternøler Elise på godt to år
tillader det.
Med venlig hilsen Robert Hessner, Skoleleder
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Tirsdagsklubben skriver
Tirsdagsklubben har været i „arbejdstøjet“ og melder klar med arrangementer
for sæson 2020-2021.
Tirsdag den 15. september kl.14 inviteres til Sensommerfest på Skovkroen. På
menuen er der kaffebord, HP-musikquiz og aftensmad ledsaget af Max som
taffel -musikant. Pris pr.deltager er 350 kr.
Tilmelding til Sensommerfesten senest den 7. september til en af flg.: Else,
5784 5212, Jonna, 5786 6075 eller Inga, 2094 9180.
Den 29. september med samkørsel og afgang fra Gyrstinge Præstegård
kl.13.30, er der Mini-Udflugt til Zen-garden i Vedde.
Der er bestilt kaffe og hjemmelavet mazarinkage til kl.14. Senere bliver der rig
mulighed for at gå på opdagelse i den fantastiske have opbygget omkring 8000
tons sten, med vand, grotter, fisk, blomster og buske i massevis. Pris pr.deltager
100 kr. Til denne udflugt er der ligeledes tilmelding (senest d. 15. sept.).
Kortspil starter den 6.oktober. Flere kortspillere efterlyses (der er spilledage
hver anden tirsdag).
John Bech, Ringsted, holder „Billedforedrag om rejse til Grønland“, den 13.
oktober.
Den 27. oktober er der foredrag om „Livet som tjenestefolk“ med Jens Thøsing
Andersen, Haslev.
Mødedage er i Gyrstinge Præstegård kl.14. Kop og kage medbringes! Kaffe/
te købes for 10 kr.
Alle arrangementer står i Bøgebladets KALENDER.
Medlemskort ikke en betingelse, men giver rabat ved klubbens fester og
udflugter.
Arbejdsgruppen byder alle interesserede velkomne !!
De bedste hilsener,
Jonna, Karin, Else, Elna, Inga, Magda og Hilde.
I
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Gyrstinge kirke
august - september 2020

Ny præst
Ny præst i Gyrstinge, Bringstrup og Sigersted.
Når du læser dette Bøgeblad er menighedsrådene i fuld gang med at få ansat en
ny præst. Efter at have annonceret først på sommeren modtog vi 9 ansøgninger
fra personer, som kunne tænke sig at blive vores kommende præst.
Superdejligt med så mange potentielle og også kvalificerede ansøgere.
Menighedsrådene holdt møde med Biskop Peter Fisher Møller d. 3. aug. hvor
de enkelte ansøgere blev gennemgået. Herefter valgte de to menighedsråd fire
kandidater ud, som vi vil invitere til en prøveprædiken.
Det sker sådan set lige nu.
Når menighedsrådene herefter har besluttet sig, bliver der indstillingsmøde 1.
september sammen med provst Lars Poulsen. At præsten ikke tiltræder med
det samme, skyldes at vores indstilling skal via Stiftet til Kirkeministeriet, da det
er kirkeministeren som ansætter vores præst. Det tager ca. en 14 dages tid, at
få det bragt på plads. Vi regner med at kunne holde indsættelsesgudstjeneste af
præsten ca. 1. oktober. Det skal der nok komme nærmere besked om.
Orientering følger på opslagstavlernei Gyrstinge og Ørslevvester samt
dagspressen.
Bøgebladet august 2020
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Præstesituationen
Præstesituationen i vores sogne.
Peter Borring Sørensen har været vikarpræst siden 1. februar, og vikariatet
udløb med juli måned.
På grund af covid 19 blev konfirmationerne, som skulle være i foråret, udsat i
både Bringstrup og Gyrstinge til august måned.
Peter har sagt ja til at forestå konfirmationerne. Det er rigtigt flot at tage hensyn
til konfirmanderne, som derfor ikke skal konfirmeres af en præst, de ikke kender.
Stiftets vikarbudget er overskredet, og derfor forlænges Peter Borring Sørensens
vikariat ikke frem til oktober.
Det betyder ikke, der ikke er kirkelige handlinger såsom gudstjeneste,
begravelse/bisættelse, dåb eller vielse. Disse varetages bare af omegnes præster.
Der er gudstjenester i august.
d. 9. august i Gyrstinge kl. 9 Conni G. Schmidt
d. 16. august i Sigersted kl. 9 Sara Horneman-Thilcke
d. 16. august i Gyrstinge kl. 10.30 Mette Marbæk
d. 23. august Bringstrup kl. 9 Otto Lundgård
d. 30. august Gyrstinge kl.9 Lars Storm
Plan for september er ikke lavet endnu, men følg med på opslagstavlerne i
Gyrstinge og Ørslevvester og i Lokalbladet
Men venlig hilsen
Menighedsrådet
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Menighedsrådsvalg 2020
Menighedsrådsvalg 2020
Opstillingsmøde 15. september kl. 19.00 i Gyrstinge Præstegård
Der skal vælges nye medlemmer til Gyrstinge Menighedsråd, og i 2020 efter
nye retningslinjer. Det skal ske på et opstillingsmøde, og derfor indbyder vi til
det.
Vi håber at se rigtig mange. Kom og vær med til at vælge det menighedsråd,
som skal arbejde de næste 4 år i sognet. Det er vigtigt at komme, også selv om
man ikke kandiderer til menighedsrådet. Vi har brug for input fra så mange som
muligt fra både Gyrstinge og Ørslevvester. Det handler om et arbejde for vores
kirke og landsby de næste 4 år, og det kan man få indflydelse på ved at møde
op.
Valget:
Der skal vælges 5 personer til Menighedsrådet og (helst) også 5
stedfortrædere.
Er der kandidater nok at opstille, så man kan lave en liste ved valgforsamlingen
– både menighedsrådsmedlemmer og stedfortrædere – og den laves på aftenen
d. 15. sept. Hvis ikke det er muligt, indkaldes der til et nyt møde. Senest 22.
september skal resultatet af valgforsamlingen offentliggøres i en lovpligtig
annonce.
Det betyder ikke, at der ikke må komme flere kandidatlister.
Er man ikke tilfreds med de på listen valgte personer, kan man lave sig egen
kandidatlisteliste, som skal indgives senest 13. oktober. Herefter bliver der
afstemningsvalg mellem listerne 17. november. Resultatet heraf offentliggøres
19. november.
24. november er fristen for at klage over valget.
29. november begynder funktionsperioden for det nyvalgte menighedsråd.

Bøgebladet august 2020
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Menighedsrådsvalg 2020
Afvikling af valgforsamlingen
Valgforsamlingen skal afvikles efter en fast dagsorden.
Valgforsamlingen indledes med, at der vælges en dirigent. Dirigenten må ikke
være medlem af valgbestyrelsen. Dirigenten leder valgforsamlingen og er
sammen med valgbestyrelsen ansvarlig for afviklingen af afstemningerne.
På valgforsamlingen orienterer formanden for menighedsrådet om menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.
Dagsorden for valgforsamlingen:
1.
Velkomst ved valgbestyrelsen.
2.
Valg af dirigent.
3.
Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver,
kompetencer og hidtidige arbejde.
4.
Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
5.
Kandidaternes egen præsentation.
6.
Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
7.
Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.
8.
Skriftlig og hemmelig afstemning.
9.
Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved
valgbestyrelsen.
10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om
muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidat
liste.
12. Eventuelt.
Hvem kan vælges – kriterier for valgret:
· Medlemmer af folkekirken
· Bopæl i sognet – eller have flyttet sine parlamentariske rettigheder til sognet
dvs. løst sognebånd
· Have dansk indfødsret eller haft fast bopæl i riget uafbrudt i et år forud for
valgdagen
14

Menighedsrådsvalg 2020
Kriterier for valgbarhed:
· Enhver, der har valgret – med få undtagelser
Spørgsmål stillet på orienteringsmødet den 9. juni:
Kan ægtefæller stille op til menighedsrådet?
Ja, det er der ikke noget lovmæssigt, der forhindrer. Det er nok en overvejelse
værd, om det er hensigtsmæssigt at begge ægtefæller er med, da der er 5 personer i menighedsrådet. En af ægtefællerne kunne jo vælges som stedfortræder. Så er man med og kan deltage i møderne. Blot har man ikke stemmeret.
Med venlig hilsen
Menighedsrådet

Præsteboligen i Bringstrup
Lige en opdatering på ombygningen af præsteboligen i Bringstrup. Den skulle
have stået indflytningsklar med udgangen af juli måned. Sådan gik det ikke, og
da den kommende præst ikke er fundet endnu, er det jo også sådan set uden
betydning.
Hvor er det gået galt:
Mest det store røde tegltag, som skulle udskiftes. Det blev en noget større
omgang end først antaget. Der skulle mere opretning til, dermed flere arbejdstimer
hvilket så også har betydet, at budgettet på taget ikke kunne holde. Desuden
krævedes der (lovbestemt) ekstra brandsikring og boligens erhvervsafdeling er
gjort handicapvenlig.
Budgetoverskridelsen er forhandlet på plads, og der er aftalt aflevering med
Rølund, som har forestået ombygningen, den 24. august.
Men man må trods alt sige, at det er blevet en fuldstændig gennemrenoveret,
flot og moderniseret bolig, der står klar til indflytning, når den nye præst tiltræder.
Venlig hilsen
Byggeudvalget

Bøgebladet august 2020

15

Musikforestilling
„Kom til TRIOfabulas musikteaterforestilling om „Moses“ i Bringstrup Kirke
Allehelgens aften lørdag 31.oktober 2020 kl.17.00
MOSES er den humoristiske fortælling om drengen, der trodser Ægyptens Farao
og fører Guds folk bort fra slaveriet.
Sivkurven, Moses mor, Prinsessen, tornebusken, de 10 plager, Det Røde Hav,
ørkenvandringen, de 10 bud og guldkalven.
Det hele er med - med blink i øjet!
Moses går frem lige efter bogen - han har en tjekliste som Gud har givet ham han har styr på det hele og tjekker udfordring efter udfordring af med et solidt
stempel: GUDKENDT!
Moses pendler ufortrødent mellem Gud og Farao - overbringer beskeder og
får tilsidst rasende ren besked af Farao: Forsvind og kom aldrig igen!
Dødsenglen har sænket vingerne over Ægypten og Faraos vrede er stor: Han
sender hele sin hær efter Moses, der står ved bredden af Det Røde Hav. Men
Moses har tjek på det hele. Med køligt overblik får han skilt vandene, udryddet
soldaterne, forceret ørkenen og slået lejr for foden af bjerget. Medens Gud og
Moses taler alene sammen på bjerget sker der noget i lejren: Guds folk bygger
en figur af guld og tilbeder den højlydt. Da Moses kommer ned fra bjerget, står
han uventet overfor sin største udfordring: At holde styr på sit eget folk.
Moses pifter! Og hvad der så sker? Det vil vise sig!
I TRIOfabulas musikalske hænder bæres historien frem med humor og et hav
af forskellige musikinstrumenter.
Alle aldre er velkomne og der er gratis adgang.
De bedste hilsener
Jacob Juul Keller,
Organist ved kirken
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Sensommerkoncert
Sigersted kirke danner rammen om en sensommerkoncert.
Onsdag den 16. september kl. 19.30
Med koret Pro Cantu
Det er i år 75 år siden Danmark blev befriet, og det vil koret gerne markere
med nogle af de sange, der blev sunget ved alsangsstævner under 2. Verdenskrig
og efter krigen. Det er bl.a. sange som, En lærke letted, Det haver så nyligen
regnet, Den blå anemone. Desuden vil koret synge klassiske firstemmige
korsatser og der vil være 2 til 3 fællessange.
På grund af Coranakrisen kunne denne koncert ikke afholdes i maj måned og
blev derfor udsat til denne sensommerkoncert.
Koret Pro Cantu blev stiftet i 1974 og dirigeres af Jens Henrik Petersen, organist
ved Sct. Bendts Kirke i Ringsted.
Koncerten er arrangeret af Bringstrup Sigersted Menighedsråd, entréen er gratis.
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted
August
08. Konfirmationsgudstjenester Bringstrup 9.00 - Gyrstinge 11.00
09. Gyrstinge 9.00 (Conni G. Schmidt)
15. Konfirmationsgudstjeneste Bringstrup 10.00
16. Sigersted 9.00 (Sara Horneman-Thilcke)
23. Bringstrup 9.00 (Ole Lundgård)
30. Gyrstinge 9.00 (Lars Storm)

OBS! Der tages forbehold for ændringer

Kirkelig vejviser
Sognepræst xx
Egerupvej 11, 4100 Ringsted
tlf. 57 61 30 10
gyrstinge.sogn@km.dk
Træffetider:
Træffes efter aftale.
mandag: fridag
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Graver: Kirsten Kristensen
tlf.: 22 43 64 62
Mandag: fridag
Har du brug for en præst? - kontakt
formand for Menighedsrådet Else
Hansen på 5784 5212 eller 2588 9818
for henvisning.

Kilden til fitness skriver
Nu sker det, som vi så længe har ventet på. Fra fredag d. 7. august kl. 04.30
er det igen muligt at benytte Fitness. Dette kan naturligvis kun lade sig gøre
såfremt nedenstående forholdsregler overholdes. Vi takker alle endnu engang
for forståelse og tålmodighed henover sommeren.
Vi har sørget for:
- grundig daglig rengøring.
- fjernelse af svedabsorberende udstyr som yoga- og træningsmåtter. Man er
velkommen til at medbringe eget udstyr.
- opstilling af håndsprit samt desinfektion til maskiner, som benyttes hver gang
før og efter brug.
- skiltning med retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.
Hvad forventes af jer:
- Bliv hjemme, hvis du har symptomer, hvis du er sårbar eller på anden vis i
risikogruppen.
- Klæd om hjemmefra og tag gerne bad derhjemme (det er tilladt at bade, hvis
der ikke er trængsel i baderummet).
- Afsprit/vask dine hænder inden du går ind i centeret.
- Hold to meter afstand – og vis hensyn.
- Træn alene (ikke parvis eller i grupper).
- Desinficer udstyr før og efter brug.
- Host og nys i dit ærme eller albue, ikke dine hænder.
- Undgå fysisk kontakt
Det er muligt for instruktører/bestyrelse at bortvise dig, hvis reglerne ikke
overholdes.
Vi ser frem til at byde jer velkommen i Fitness igen!
Kilden til Fitness - Dit lokale fitnesscenter
www.tilfitness.dk , Email: kilden@tilfitness.dk

Bøgebladet august 2020

19

Gyrstinge IF skriver
Vi har nu været lukket ned i fem måneder og vi i Gyrstinge IF går en svær tid i
møde. Vi vil rigtig gerne åbne alt op, men vi må også bare sande at det er rigtig
svært, at være så små som vi er, med alle de restriktioner og retningslinjer der
er fra myndighedernes side af grundet den Covid-19 pandemi, som stadig raser
og som på det sidste igen viser sig med øget smittetal især i Ringsted. At skulle
starte alle holdene op om kort tid, vil betyde ekstra ressourcer, i både tid fra
bestyrelsen og de frivillige instruktører, men også økonomisk i form af ekstra
udgifter til øget rengøring. Vi har derfor på nuværende tidspunkt valgt at det
eneste der starter op i starten af september, er badmintonafdelingen med holdene
ungdomsbadminton og voksenfjer. Hvis alt går godt her, vil holdet Miniton starte
efter efterårsferien, som er holdet fra de 5 til 9-årige.
Men hensyn til vores andre afdelinger, dvs. floorball og vores gymnastikafdeling,
så vil vi i den kommende tid indkalde trænere, instruktører og holdkontakter til
info og dialogmøder, om hvordan og hvad der er af krav for at holdene kan
opstarte den nye sæson. Vi beder jer derfor holde øje med vores hjemmeside
og vores Facebookside, for at få mere information omkring holdstart.
Som tidligere skrevet har vi i år også været nødsaget til at udskyde vores byfest
til næste år, datoen bliver lørdag d. 4. september. Oktoberfesten er ligeledes
aflyst i år, men vi vender stærkt tilbage til næste år.
Vores portvinssmagning, som skulle have været afholdt i marts måned er rykket
til fredag d. 30. oktober. (Se andetsteds i Bøgebladet) Her er der stadig lidt
billetter tilbage, så man skal til at skynde sig, hvis man vil købe en billet og
deltage denne dag.
Vi håber at vi snart kan ses igen på et af vores hold, men i mellemtiden må i
passe rigtig godt på hinanden.
På bestyrelsens vegne
Jan Christoffersen, Kasserer
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Ringsted private skovbørnehave skriver
UG fra Solens Folk og Sortfødderne i Skovbørnehave - aka Vandlopperne og
Rygsvømmerne nu med seje indianernavne.
Gennem hele sommerferien har vi haft et sommertema om indianere på tværs af
begge stuer. Temaet har samlet de børn og voksne, der har været i børnehave
i de forskellige uger. På den måde har vi fået skabt et godt og pædagogisk
indhold for børnene, og det har været muligt for både børn og voksne at hoppe
ind og ud af temaet efterhånden som man hver især har holdt ferie på skift.
Børnene har lavet totempæle, mad over bål, drømmefangere og forskellig fint
indianerpynt.
Nu har varmen meldt sin ankomst, og vi nyder, at vi helt naturligt opholder os en
del i skyggen, når vi bevæger os rundt i skoven enten på gåben eller på en af
vores mange cykelture.
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Borgerne skriver
Danmarks præstegårde.
Der har været bygget/oprettet præstegårde i Danmark, næsten lige så længe
som der har været bygget kirker, dvs. siden 1200-tallet. Men de var så små og
så simpelt bygget, med bindingsværk, stråtag og slet ikke den kvalitet, som
kirkerne var. Først efter den sorte død, i 1350, da halvdelen af den danske
befolkning var døde, blev der tillagt præstegårdene store jordarealer, så de
blev blandt de største i sognet ca. 80-90 tdl., så præsterne kunne leve af dem.
Gyrstinge præstegård
Gyrstinge præstegård har sikkert været firelænget, som de fleste andre gårde
har været, den har i hvert fald været det fra før 1800-tallet, viser et gammelt
kort fra 1788 over Gyrstinge by. Omkring 1800, blev der bygget en ny kostald
til den nordlige længe 15 meter lang, på kampestensgrund og sikkert med
cementtegl. Og hele den nordlige stråtækte 40 meter lange længe, var i ca.
1815, helt sunket sammen/kollapset, der blev bygget en ny med cementtegl,
som blev indrettet med hestestald, 15 meter lade/garage, karlekammer stue,
vaskehus, mellemgang, to lokummer for enden af gangen, samt to hønsehuse i
enden mod vest.
I 1954 blev kostalden revet ned og en ny bygget på samme grund, og samtidigt
forlænget med seks meter, og en mindre bygning, bygget vinkelret på i nordsiden,
længde 10,5 meter indrettet til svinestald og ensilagebeholder.
Præstegården var på 85 tdl. indtil 1921, hvor den blev udstykket. Der blev
oprettet fire nye parceller på hver ca. 10 tdl. samt to mindre landbrug fik
tillægsjord, ca. 7 tdl. til hver.
Ca .1980 blev der indrettet ungdomsklub, hvor der havde været karlekammer,
stue og vaskehus. Efter en mindre brand i den vestlige ende i ca. 1998, er der
nu kirkegårdskontor og toilet (hvor der oprindeligt var hønsehus).
Der hvor der havde været ungdomsklub, blev der nu indrette billardrum og
legestue.
Præstegården er nu to-længet efter den tredje længe ind mod kirken blev revet
ned i ca. 1924.
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Borgerne skriver - fortsat
Gyrstinge præstegård, ca. 1915

I 1663 nedbrændte stuehuset totalt, og et nyt stråtækt stuehus blev bygget i
1664. I 1887 blev det gamle stråtækte stuehus revet ned og der blev bygget et
nyt, med skiffertag. Kvisten på østsiden er først bygget på i 1924.
Der blev udlagt præstegårdshaver, men de første var små, mest som
køkkenhaver, hvor man dyrkede kål, køkkenurter, krydderurter, lægeplanter
og siden æble- samt frugttræer. Efterhånden blev de større og beplantet med
buske og forskellige træarter, ca. ½ tdl. Nogle mindre, andre op til 1 tdl.
Men i Gyrstinge blev der i ca. 1825 (se Marius Becks bog s. 38), indtaget 5 tdl.
god agerjord til præstegårdshave af pastor Jørgen Overgård Thisted, som
startede som præst i Gyrstinge i 1821, 26 år gammel.
Men de følgende præster har nok ikke været så haveinteresserede og vist nok
også lidt ældre, så haven forfaldt efterhånden og helt tilgroet af selvsåede træer.
Men da præsten kom til at bo i Bringstrup, og præstegårdsforpagteren (som
var meget haveinteresseret) kom til at bo i præstegården i 1976, blev haven
renoveret, for haven var med i forpagtningen. Dvs. at betragte som privat, og
der blev slet ikke givet noget som helst tilskud til vedligeholdelse af veje m.m.
Og da man ikke havde informeret beboerne i byen om at haven var lejet ud, og
at betragte som privat, var der mange som troede at haven var offentlig. Der
blev anlagt veje rundt i hele haven, for forpagterens egen regning. Første periode
på otte år. Men bare man ikke plukkede blomsterne især de nyplantede, og
man blev på vejene, var man velkommen til gåture i haven. Børge Johansen
Bøgebladet august 2020
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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

New Hair
v/ Mette Andersen
Blødebjergvej 11 - Gyrstinge
tlf. 5767 2322
(onsdag lukket)

Hjerterum

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

Privat pasningsordning
v/ Lene Christoffersen
St. Bøgeskovvej 3,4100 Ringsted
tlf. 2899 2729
e-mail: info@hjerterum.eu
www.hjerterum.eu

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

Tømrer Thomsen
Fjenneslev
Alt i tømrer- og
snedkerarbejde

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

Gyrstinge VVS A/S
Bakkegårdsvej 63
4100 Ringsted
Tlf.:5784 5323

Naniqua’s klangunivers
Klangmassage for sjæl og legeme.
V/ Dorte Daneholm
Bondebjergvej 9 Gyrstinge
Tlf. 2825 4529
Naniquasklangunivers@hotmail.com
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Gyrstinge/Ørslevvester
Lokalråd
udlejer telt (6x8 m)
og en stor rund grill
til private arrangementer.
Kontakt:
Kenn Vium tlf. 3042 5458

Ledig annonceplads
kontakt Lokalrådet
for tilbud

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

26

Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvester
formand Jess Friis,
Gyrstinge Bygade 5-7
2463 5935, lokalraadet@gyrstinge.dk

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

Menighedsrådet
formand Else Hansen,
Gyrstinge Præstemark 41, Ringsted
2588 9818

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

Kildeskolen, www.kilde-skolen.dk
leder Robert Hessner
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

Kilden til fitness, Landsbyhuset,
www.kildentilfitness.dk
formand Lone Sanggaard,
Gyrstinge Bygade 44, Ringsted
4116 1984, kilden@tilfitness.dk

Ringsted Kommunale Dagpleje
ringsteddagpleje.dagtilbud.ringsted.dk
leder Lone Dissing, 5762 8121
Ringsted Private Skovbørnehave
leder Kristine Heine Kristensen
Store Bøgeskovvej 30 B, Ringsted
3810 5040, khk@ringstedskovborn.dk
Landsbyhuset, landsbyhuset-gyrstinge.dk
formand Martin Niemann,
Bakkegårdsvej 1, Fjenneslev
2491 4839, martin@9emann.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 Facebook - eller måske du bare kan spørge naboen. Under alle
omstændigheder – velkommen til!
Bøgebladets redaktion
Bøgebladet august 2020
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Kalender
August
Bøgebladet udkommer
Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
Petanque ved Landsbyhuset, kl. 14.00, hver mandag
„Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 15.00, hver mandag.
Høm Brugs-bussen kører, kl. 9.45, hver tirsdag
Petanque ved Landsbyhuset, kl. 14.00, hver torsdag
Konfirmation, Gyrstinge kirke, kl. 11.00
Jazz-koncert, præstegårdshaven, kl. 19.00
Kildeskolen starter igen
Lappeskrædderne, præstegården, kl. 14.00, hveranden torsdag
Høstfest, arr. Kildeskolen
Sø-vandring, Gyrstinge sø, Kilden, kl. 10.00

02.
03.
04.
06.
08.
10.
13.
20.
22.
September
15.
16.
21.
29.

Tirs.klub.: Sensommerfest, Skovkroen, kl. 14.00
Opstillingsmøde til Menighedsråd, præstegården, kl. 19.00
Bruger-årsmøde, Landsbyhuset, kl. 19.00
Pro Cantu koncert, Sigersted kirke, kl. 19.30
Byg og bo, generalforsamling, Landsbyhuset, kl. 19.30
Tirs.klub.: Mini-udflugt, kl. 13.30

Oktober
03.
06.
12.-16.
13.
20.
27.
30.
31.

Bøgebladet udkommer
Arbejdsdag, Landsbyhuset, kl. 9.00
Tirs.klub.: Kortspil
Efterårsferie, Kildeskolen
Tirs.klub.: „Billedforedrag om rejse til Grønland“, kl. 14.00
Tirs.klub.: Kortspil
Tirs.klub.: Foredrag „Livet som tjenestefolk“
Portvinssmagning, arr. GIF, Landsbyhuset, kl.18.30
Allehelgensforestilling, Bringstrup kirke, kl. 17.00

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.
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