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Lokalrådet skriver
Efteråret er over os, men som alt andet i 2020 et noget anderledes efterår.
Normalvis ville vi allerede nu have haft planlagt en masse aktiviteter, der kunne
være med til at skabe sammenhold i vores sogn. I år bliver noget anderledes,
idet vi hele tiden skal tage hensyn til de konstant ændrede krav i forhold til
forsamlinger ude såvel som inde. Det betyder, at vi i Lokalrådet har drøftet,
hvilke aktiviteter vi synes kunne være gode for lokalsamfundet, som samtidigt
styrkede sammenhold for både børnefamilerne og de lidt ældre. På mødet var
der forslag om en Drage festival, Bingo, fællesspisning og meget mere, men
intet er endeligt besluttet endnu, vi vil nemlig høre jeres forslag også.
Vores Helhedsplan som også ligger på hjemmesiden: http://gyrstinge.dk/wpcontent/Lokalraadet/Projekter/Helhedsplan/2018Helhedsplan.pdf er sidst blevet
revideret i januar 2018, og vi arbejder på at den skal være klar til revidering
igen til januar 2021. Derfor har vi behov for at høre jeres forslag til lokale
projekter, som I synes kunne være gode at få ind i Helhedsplanen, så det
efterfølgende vil være muligt at søge tilskud til projektet i Helhedsplanpuljen,
hvor der hvert år står 1.000.000 kr. til projekter i landområderne i Ringsted
Kommune. Jeg har hørt om forslag som delebilsordning og byporte, hvem ved
måske du har noget du brænder for.
Så vil du høre mere om Lokalrådet og komme med forslag til arrangementer og
til Helhedsplanen, så kom og vær med, når Lokalrådet er vært for en lokal
udviklingsaften i Landsbyhuset. Det foregår i festsalen i Landsbyhuset torsdag
den 20. oktober 2020 kl. 18:30, og vi sørger for at reklamere yderligere med
skilte etc. når vi nærmer os. Lokalrådet er værter for en let anretning under
beboermødet (sandwich eller lignende), og da vi overholder restriktionerne, så
lukkes dørene når vi er maks antal tilladte deltagere på dagen.
De bedste efterårshilsner
Jess Friis
Formand
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Sensommerbilleder...

Forsidefoto
Det er blevet edderkoppetid, så man skal huske at se sig for, så man ikke bliver fanget
i Korsedderkoppens spind!
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Skotsk whisky aften
Så gør vi det igen, for 17. gang.
Lokalrådet i Gyrstinge/Ørslevvester indbyder til whiskysmagning,
fredag d. 29. januar 2021 kl. 19.30 i Gyrstinge Landsbyhus
På grund af den nuværende smittesituation er der max. plads til 50 deltagere,
så kan vi dække op med den behørige afstand og overholde coronareglerne.
Tilmeldingerne bliver behandlet efter „først til mølle“ princippet.
Jeg er næsten færdig med at indkøbe whiskys, der er kommet en del nye på
markedet, men selvom ting ikke er blevet billigere med tiden, så er prisen
fastholdt på 250 kr. for deltagelsen i arrangementet, indeholdende 8 whiskys,
et let traktement og en øl/vand..
Der vil blive præsenteret et udvalg af de forskellige whiskys, som Skotland er
så kendt for, lige fra Whisky lavet på det blideste kildevand og lette bygmalt
til de tunge Whiskys lavet på „mosevand“ og bygmalt røget over mosetørv.
Som traditionen byder, så er der også en „udenlandsk“ single malt.
Kort sagt er der mulighed for at prøve et udsnit af de mange forskellige skotske
varianter og samtidig få lidt af vide om whiskyfremstilling.
Kenn står for præsentationen af whiskyen.
Er du interesseret, så kontakt Kenn på telefon/sms 30425458/eller mail
kenn@vium.org, gerne hurtigt, da der er begrænset deltager antal.
For en god ordens skyld, så er der rygeforbud til dette arrangement, der er
selvfølgelig mulighed for at gå udendørs, når/hvis trangen opstår, når de røgede
whiskys er i glasset.
Vel mødt
på Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvesters vegne
Kenn
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Festsalen skriver
Mariann Liv Thomsen
Billedkunstner fra Vemmelev.
Jeg har malet og tegnet hele mit liv.
Siden år 2000 har jeg malet på lærreder først
olie og så akryl. Jeg har malet abstrakt natur og
intuitive malerier, hvor man kan „finde noget i
billederne„.
I 2017 siden lærte jeg gennem Youtube en ny
teknik - flydende akryl (pouring acryl )
Det betyder, at malingen bliver rørt op med limlak
og vand og lidt olie, så den har samme konsistens
som flydende olie og farverne hældes derefter ud på lærredet, og der kan tegnes
og trækkes i den våde maling. Der kan også males ovenpå, når det er tørt. Alle
malerier på denne udstilling er malet på den måde.
Jeg maler to typer - det mere abtrakte, hvor farverne leger og billedet opstår
spontant.
Og mine naturfantasi billeder, hvor jeg styrer det mere og maler ovenpå, når det
er tørt.
Jeg holder også kurser i denne teknik i mit atelier ved Vemmelev.
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Landsbyhuset skriver
Landsbyhuset holdt årsmøde den 16. september, hvor brugere og borgere havde
mulighed for at komme med forslag til ændringer og forbedringer i huset. En
lille håndfuld borgere i Gyrstinge havde taget imod invitationen, og mødet endte
med, at vi kunne byde velkommen til Peter Budal Jensen som nyt medlem af
bestyrelsen.
Der var indkommet enkelte forslag til nyanskaffelser, som f.eks. mulighed for
opstilling af balancebomme/barrer samt mulighed for at købe forfriskninger,
f.eks. i en automat, hvilket bestyrelsen nu vil forsøge at finde ud af til en rimelig
pris. Der har tidligere været en automat, men da salget var for lille, og sodavand
har begrænset holdbarhed, blev det for stor en udgift for ingenting.
Til mødet gennemgik Martin Niemann husets økonomi, som er ganske god.
Med Ringsted kommunes tilsagn om at fortsætte med at yde tilskud til driften i
yderligere 10 år, er der ro omkring økonomien. Der er selvfølgelig også
udfordringer, som vi i det daglige kæmper med. Det gælder taget, som bliver
efterset for huller hver 3. måned, hvilket selvfølgelig er en ærgerlig udgift, men
også en nødvendighed, da der ikke er økonomi til at skifte hele taget. Desuden
har vi jævnligt knuste glas på de to gavle. Det skyldes enten vildfarne bolde på
sydgavlen eller stenslag på nordgavlen. Lige nu er der ikke anden løsning end
at skifte de knuste glas.
I disse tider, hvor mange fester og arrangementer aflyses, rammer det naturligvis
også Landsbyhuset, som ikke kan danne rammen om de sædvanlige lokale
sammenkomster og som har færre udlejninger end normalt. Sammenlignet med
f.eks. restauranterne er vi dog så heldige, at ingen skal leve af de indtægter,
disse arrangementer kunne give, så selvom det er ærgerligt med den manglende
aktivitet i huset, skal vi nok klare krisen.
Til sidst vil vi gøre opmærksom på den forestående arbejdsdag den 3. oktober,
hvor vi starter med morgenmad kl. 9. Opgaverne fordeles, og vi arbejder til
omkring kl. 12, hvor der vil være en let frokost, hvorefter vi fortsætter så længe,
vi orker. Alle, der ønsker at deltage, er velkomne, og al hjælp modtages med
tak.
Bestyrelsen
Bøgebladet oktober 2020
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Ringsted private skovbørnehave skriver
I Skovbørnehaven har vi en forældregruppe, der i høj grad bakker op om
vores dejlige børnehave. I slutningen af august hev omkring 30 forældre en
lørdag ud af kalenderen for at møde op til vores årlige arbejdsdag. I år måtte vi
gøre tingene lidt anderledes, og det betød bl.a., at børn og søskende desværre
ikke var med, som de ellers plejer at være. Forældre og personale gav den dog
gas med at få gjort rent, lavet højbede, lavet forbedringer på legepladsen samt
i vores base i Hanemosen og ikke mindst indrettet vores lade, så vi nu kan
bruge den til forskellige værksteder sammen med børnene. Vi går et efterår og
en vinter i møde, hvor vi skal være endnu mere ude, end vi plejer, men med
disse gode løsninger, er vi sikre på, at dette nok skal lykkes på rigtig fin vis.
Efter weekenden kunne børnene så nyde alt det nye og som altid vakte den nye
store sandbunke stor jubel.
Vi nyder efterårets varme solstråler og i hele skovbørnehaven fordyber vi os
lige nu i et emne om høst. Når vi har båldage, bruger vi en masse fra vores
køkkenhave og andre lækre ting, som forældre donerer til os. Vi arbejder kreativt
med bl.a. tegninger, æbletryk og bladkranse. Børnene drager ofte på cykelture
rundt i skoven og én gang hver uge samles vi også i forskellige grupper, som fx
skolegruppe og sproggruppe, så alt i alt er der som altid gang i en masse
spændende ting i skoven.
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Kildeskolens børnehave skriver
Så er vi ved at være tilbage i en (ny) hverdag, hvor vi fortsat passer på hinanden
ved hyppig håndvask, afstand og masser af udendørsleg. Det har været en
udfordrende tid for alle, og fra regeringens side valgte man at lave en pulje til
sommeraktiviteter for børn. Da puljen landede i sommerferien valgte man i
Ringsted kommune, at uddele 5.000 kr. til alle daginstitutioner, ud fra nogle
givne retningslinjer. Vi tog glade imod, og besluttede at en bustur til Zoologisk
Have i København, ville være en god oplevelse for alle børn – og det var det.
For nogen er det busturen – for andre dyrene, og nogen ville bare gerne på
legepladsen! Men en god dag var det i fint vejr, og vi tog en masse billeder, som
børnene har haft stor fornøjelse af at kigge på i børnehaven.
I august måned var det oplagt at tale om høst; vi har kigget på korn og nogen
prøvede at male mel, vi har kigget på og talt om diverse landbrugsmaskiner og
-produkter – hvad de forskellige afgrøder bruges til, og hvor børnene møder
produkterne i hverdagen.
I september arbejder vi med førstehjælp og kroppen. Børnene har øvet sig på
at rense sår og sætte plaster på, stabilt sideleje og „opkald“ til alarmcentralen,
når den var helt gal! Vi har talt om kropsdele og organer – bl.a. har de lyttet på
sig selv og andre med stetoskoper – og mærket forskellen på hjertet før og
efter en løbe- eller hoppetur. Vi slutter det hele af med en 1-1-2-dag i haven
med forskellige poster, børnene skal igennem.
Vores ældste børn har været i svømmehallen et par gange – vores vanlige Leg
og bevægelsesprogram er desværre stærkt beskåret, for at undgå at samle for
mange børn ad gangen. Det vil sige, at gymnastikdelen kommer til at foregå
„hjemme“ i stedet for gymnastikhuset i Ringsted, men sådan må det være i år.
Vi prøver at få det bedste ud af det endda, og børnene får også deres egen Tshirt, som de plejer.
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Tirsdagsklubben skriver
Kigges der tilbage på „Tirsdagsklubben skriver„ fra BØGEBLADET nr. 4,
er der sket væsentlige ændringer i vores program.
Som meddelt ved Sensommerfesten på Skovkroen, har vi på grund af Corona
været nødt til at aflyse alle arrangementer med foredrag, banko og julefest
(foreløbig indtil januar 2021).
Vores mødelokale er ikke stort nok til at rumme deltagerantal, som ofte var på
30-35 personer, efter corona-reglerne.
Der er dog stadig mulighed for at spille kort og andre spil på tirsdage i ulige
uger. Det er kl.14 i Gyrstinge Præstegård.
Velkommen til Whist og velkommen til andre spil, som vi sammen finder ud af
og kan have fornøjelse af!! Første spilledag er den 6.oktober. Medbring kop
og kage! Elna sørger for kaffebrygning!!
De bedste hilsener og på gensyn , Hilde
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Gyrstinge kirke
oktober - november 2020

Ny præst
Ny præst i Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge sogne
4. oktober 2020
På søndag den 4. oktober indsættes Peter Borring Sørensen som ny præst i
Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge sogne. Indsættelsen finder sted ved gudstjenester i de tre sognekirker under overværelse af provst Lars Poulsen, områdets præster og menighederne.
Dagen indledes med morgenandagt i Sigersted kirke kl. 9.00 efterfulgt af gudstjenester i Bringstrup kirke kl. 10.30 og i Gyrstinge kirke kl. 14.00. Kl. 12.00
er der reception på Gyrstinge Skovkro, hvor sognene er værter ved en bid
brød
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Ny præst
Peter Borring Sørensen er 46 år og stammer oprindeligt fra Hillerød. Han er
cand. theol. fra 2004, og har arbejdet i Kirkens Korshær samt været vikar i
Kirke Saaby-Kisserup pastorat og Gimlinge-Hyllested pastorat. Borring
Sørensen er velkendt med Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge sogne, idet han
har været konstitueret som præst siden februar 2020.
- Da stillingen blev slået op var jeg ikke i tvivl om at jeg ville søge, siger Peter
Borring Sørensen. Jeg er blevet taget rigtig godt imod af både menighed og
lokalbefolkningen, og jeg glæder mig til at leve i et område, der er præget af
nærhed og overskuelighed. Sognenes befolkning har mødt mig med interesse
og venlighed.

Den nye præst får bolig i den nyligt renoverede præstegård i Bringstrup, hvor
der også er indrettet præstekontor.
Sognets beboere og andre interesserede er velkomne til såvel gudstjenesterne
som receptionen. Afviklingen af de kirkelige handlinger og receptionen er planlagt
under hensyntagen til Corona-reglerne.
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Menighedsrådsvalg 2020
Nyt Menighedsråd.
25 fremmødte valgte 15. september et nyt menighedsråd, som træder i
arbejdstøjet 1. søndag i advent 2020 nærmere bestemt 29. november.
Et nyt valgsystem skulle afprøves, og man må sige, at her i Gyrstinge fungerede
det fint. Der skulle vælges 5 kandidater til menighedsrådet og også gerne 5
stedfortrædere/suppleanter. Det var dejligt at mange havde interesse i at være
med i menighedsrådet og efter kampvalg blev følgende så valgt for en 4-årig
periode:
Gyrstinge Menighedsråd:
Nina Overholdt
Vibeke Wojtczak
Steen Kisselhegn
Dorte Daneholm
Kirsten Forsingdal
Stedfortrædere/suppleanter:
Leif Larsen
Kirsten Hansen
Jennifer Engholm
Peter Budal Jensen
Lene Persson
Finder man nu, at det valgte menighedsråd ikke består af de rigtige personer,
har man mulighed for at lave sin egen liste med opstillede kandidater. Det skal
ske inden 13. oktober og listen afleveres til valgbestyrelsen. Det udløser så et
valg 17. november mellem listerne, og Gyrstinge Menighedsråd vil herefter
komme til bestå af 5 valgte personer fra listerne samt 5 stedfortrædere.
Kirsten Forsingdal
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Britpop

Britpop - Fra Beatles til Coldplay
Koncert med Jesper Fink Og Claus Høgh-Lefholm
Tirsdag d. 27. oktober kl. 19.00 i Gyrstinge Kirke
Hvem ved, om vi i disse coranatider med de mange skiftende restriktioner i det
hele taget kan afholde denne koncert?
Ja, det er svært at vide, men indtil videre venter vi til efter uge 42 med måske at
blive nødsaget til at skulle aflyse koncerten. Det er jo ikke en „synge med“
koncert, og derfor regner vi med at kunne afholde den med forskellig hensyntagen
til den aktuelle corona situation.
Vi skal nok informere nærmere i Lokalbladet og på opsatte skilte i Ørslevvester
og Gyrstinge.
Med venlig hilsen
Gyrstinge Menighedsråd
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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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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted
Oktober
04. Indsættelse
11.
18.
25.

Sigersted 9.00 - Bringstrup 10.30 - Gyrstinge 14.00
Haraldsted 9.00 - Bringstrup 10.30
Høm 9.00 - Gyrstinge 10.30
Gyrstinge 9.00 - Sigersted 10.30 (med dåb)

November
01. Alle helgens dag
08.
15.
22.
29.

Allindemagle 9.00 - Bringstrup 10.30
Sigersted 9.00 (Mette Marbæk Johansen)
Bringstrup 9.00 - Gyrstinge 10.30
Familiegudstjeneste i Gyrstinge 15.00

Alle gudstjenester er ved Peter Borring Sørensen, medmindre andet er angivet
OBS! Der tages forbehold for ændringer

Kirkelig vejviser
Sognepræst Peter Borring Sørensen
Egerupvej 11, 4100 Ringsted
tlf. 57 61 30 10
PBSO@km.dk eller
gyrstinge.sogn@km.dk
Træffetider:
Træffes efter aftale.
mandag: fridag
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Graver: Kirsten Kristensen
tlf.: 22 43 64 62
Mandag: fridag

Kilden til fitness skriver
Tilbage i starten af august, lykkedes det endelig at få genåbnet vores lokale
foreningsfitnesscenter. Det kunne lade sig gøre, såfremt nedenstående
forholdsregler blev overholdt - og stadig overholdes! Vi håber I synes det
fungerer, og at alle føler sig trygge ved at træne. Vi gentager lige nedenstående
for en sikkerheds skyld:
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.
Og så til de glædelige nyheder! -->
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Kilden til fitness skriver - fortsat
Kilden til fitness får støtte til trappemaskine
Som tidligere annonceret, har vi i Kilden til fitness gennem nogen tid arbejdet
på at indkøbe en ny træningsmaskine til vores fitnesscenter. Vi oplever at især
en del af vores kvindelige medlemmer meget gerne træner på cardiomaskiner,
og valget er derfor faldet på en trappemaskine. Maskinen skulle være en
jubilæumsgave til vores medlemmer, da centret blev 10 år i starten af september.
Grundet corona blev festen aflyst og pengene gik til ekstra rengøring, men med
støtte fra DIF og DGI’s foreningspulje kan Kilden til fitness nu alligevel realisere
drømmen. Maskinen er bestilt, og vi forventer levering/opsætning sidst i oktober.
Støtter foreningsidrætten med 44 mio. kr. årligt
Kilden til fitness har modtaget en bevilling på 40.000 kr. fra DIF og DGI’s
ekstraordinære Sommerpulje, og desuden en bevilling på 20.000 kr. fra DIF
og DGI’s foreningspulje, der årligt uddeler ca. 44 mio. kr. til projekter i
idrætsforeninger. DIF og DGI’s foreningspulje kan støtte lokale projekter i
idrætsforeninger, f.eks. til medlemsrekruttering, udvikling af nye aktiviteter eller
løft af trænerkompetencer. Puljen kan søges om op til 300.000 kr., men langt
størstedelen af puljens bevillinger ligger mellem 10.000 og 30.000 kr.
Puljens midler kommer fra de såkaldte ’Spillehalsmidler’, som Venstre, Liberal
Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre og SF har afsat til lokalforeningspuljer til støtte for det frivillige
foreningsliv i Danmark.
Om DIF og DGI’s foreningspulje
- Alle idrætsforeninger kan ansøge puljen
- Puljen ansøges via Centralt Forenings Register på www.medlemstal.dk
- Mere information og retningslinjer for puljen findes på DIF og DGI’s
hjemmesider
Derudover søgte vi tilbage i foråret midler hos Bjarne Jensens Fond, hvor vi
modtog en bevilling på 10.000 kr. – og dermed er maskinen betalt!
Vi glæder os helt vildt til at præsentere den for jer, og håber I bliver glade for
den.
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Kilden til fitness skriver - fortsat
Udover at træningscentret er åbent igen, og forhåbenlig får lov at forblive åbent
trods stigende smittetal, er også vores holdtræning igang igen.
Cirkeltræningen har allerede været igang udendørs i nogen tid, men efterårsmørket sænker sig, og træningen er rykket indendørs. Der trænes dog lidt anderledes end tidligere - med stor afstand, afspritning og „egne“ redskaber. Der
anvendes ikke måtter, så medbring gerne selv. Teenfitness er også startet op vi bliver ude, så længe vejr og dagslys tillader det - og træner ligeledes med
begrænset antal redskaber. Sidststartede hold er Cardiotræning, som konditionstræner på vores cardiomaskiner - også her tages der højde for afstand og
afspritning. Som medlem kan du også træne på hold, så bare mød op følgende
dage:
Lørdag kl. 9.00-10.00:

Cardio-/konditionstræning

Mandag kl. 19.00-20.00:

Cirkeltræning (hallen)

Torsdag kl. 17.00-18.00:

Teenfitness (10-14 år)

Vel mødt - og på gensyn i Kilden til fitness, Landsbyhuset
Bestyrelsen

Se mere på www.tilfitness.dk eller
følg os på Facebook.

Bøgebladet oktober 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

Bøgebladet oktober 2020

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
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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 oktober 2020
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Kalender
September
29.

Tirs.klub.: Mini-udflugt, kl. 13.30

Oktober
03.
04.
05.
06.
08.
12.-16.
20.
27.
30.
31.

Bøgebladet udkommer
Arbejdsdag, Landsbyhuset, kl. 9.00
Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
Indsættelse af præst Peter Borring Sørensen, Gyrstinge kirke, kl. 14.00
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
Tirs.klub.: Kortspil
Petanque ved Landsbyhuset, kl. 14.00, hver torsdag
Lappeskrædderne, præstegården, kl. 14.00, hveranden torsdag
Efterårsferie, Kildeskolen
Tirs.klub.: Kortspil
Helhedsplan-møde, arr. Lokalrådet, Landsbyhuset, kl. 18.30
Britpop-koncert, Gyrstinge kirke, kl. 19.00
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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