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Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd
Formand:
Næstformand
Kasserer:
Sekretær

Jess Friis, Gyrstinge Bygade 5-7 (red.)
Peter Budal Jensen, Gyrstinge Præstemark 3
Arne Aagesen, Harpeager 7, Fjen.
Nina Overholdt, Gyrstinge Præstemark 3
Mette Eck, Blødebjergvej 2
Bjarne Krog, Ørnekildevej 22, Fjen.
Térès Peyrelier, Gyrstingevej 103
Finn Hoffmann, Bondebjergvej 9
Jan Hansen, Gyrstinge Bygade 3
Tonni Juel Hansen, Harpeager 1, Fjen.

24 63 59 35
22 11 59 20
52 28 97 29
22 58 12 20
61 68 91 84
57 80 94 57
51 35 71 95
57 84 50 62
29 63 70 71

Gyrstinge/Ørslevvester Menighedsråd
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Kontaktperson:
Sekretær:

Kirsten Forsingdal, Ørnekildevej 22, Fjen.
Nina Overholdt, Gyrstinge Præstmark 3
Dorte Daneholm, Bondebjergvej 9
Steen Kisselhegn, Gyrstinge Bygade 92
Vibeke Wojtzcak, Ørnekildevej 12, Fjen.

26 17 45 03
22 58 12 20
21 76 11 26
40 43 09 30
22 82 59 95

Sognepræst:
Organist:
Provst
Andet:
Graver :
Kirkeværge:

Peter Borring Sørensen, Egerupvej 11
Jacob Keller
Lars Poulsen, Kirkevænget 2c, Sorø

57 61 30 10
5783 05 34

Per Kejlskov Jørgensen
Peter Budal Jensen, Gyrstinge Præstemark 3

22 11 59 20

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, 5228 9729
Oplag: 450. Se tidligere numre på www.gyrstinge.dk
Ved manglende levering - kontakt redaktionen (red.).
Næste blad udkommer juni - deadline 24. maj

2

Lokalrådet skriver
I lokalrådet har aktiviteterne været på pause i et stykke tid, men vi satser på
snart at kunne komme igang igen, når foråret for alvor kommer.
Det første vi har på dagsordenen er planlægning af det årlige beboermøde, og
selve formen på mødet er endnu ikke fastsat, ligesom datoen ej heller er bestemt.
Lidt er der dog sket siden sidst. Mobibben kommer snart til at have fast rutefart
til Gyrstinge, hvor den bliver placeret bag laden på Præstegården (Tak til
menighedsrådet for det). Det er glædeligt, at vi snart igen kan blive en del af den
kommunale biblioteksordning, efter vi i flere år har måtte undvære bogbussen.
Mobibben er i øvrigt en bemandingsfri biblioteksordning, som du kan læse
mere om på www.Ringsted.dk

Påskehilsen fra
Jess Friis
Formand
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Mere forår...

Forsidefoto
Foråret pibler frem allevegne - her er det krokus, der nyder solen.
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Landsbyhuset skriver
Som man vil kunne se, hvis man går en tur rundt om Landsbyhuset, er det
manglen på aktivitet, der springer i øjnene. Ingen fester, ingen hyggelige
arrangementer og ingen glade sportsudøvere. Sådan har det jo været længe, og
efterhånden har vi vel vænnet os til det, men savnet er der helt sikkert. Vi savner
de hyggelige kaffeborde, de hårde, men også hyggelige, arbejdsdage og
fællesspisningerne, som vi forhåbentlig snart kan komme i gang med igen. Nu er
skolen heldigvis delvist i gang igen, og så er der heldigvis lidt liv udenfor i
dagtimerne, men indendørs kniber det lidt mere. Men der er lys for enden af
tunnelen. Som det ser ud lige nu, skulle vi stort set være tilbage til et normalt liv
efter sommerferien. For os, der ikke er helt unge længere, er det til at overskue,
men for børn og unge kan det synes som en evighed. Her gælder det om at
tænke på, at der allerede er gået over et år med en masse restriktioner og
forbud, men at der nu kun er ganske få måneder tilbage. Op med hovedet, der
er håb forude.
Der er kun én del af Landsbyhuset, som ikke har ligget helt stille, og det er
vandrerhjemmet. Der har nu i flere måneder været flere overnatninger om ugen,
og det har givet fast arbejde til vandrehjemsgruppen, som har haft nogle
udskiftninger, således at det nu er Dorte og Birgitte, der sammen med Steen
Kisselhegn sørger for, at der altid er gjort klar til overnattende gæster. De har
også været så søde at tage tjansen med at tømme de udendørs askebægre, og
det er vi meget glade for.
En anden positiv ting er, at boldbanen nu er færdig og kan tages i brug. Det er
noget, vi glæder os over efter de mange års kamp. Kælkebakken har der også
været brug for i denne vinter, hvor der har været nogle få dage med sne og
frost. Selv om vi nok er en del voksne, der helst ikke vil have sne, så er det en
fornøjelse at se, hvordan børnene nyder det efterhånden sjældne vejrfænomen.
Med dette meget magre nyhedsbrev vil vi gerne fra Landsbyhusets bestyrelse
ønske alle et dejligt forår, og så ses vi forhåbentlig snart igen.
Bestyrelsen
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Tirsdagsklubben skriver
Forår og marts har tidligere budt på en festlig Sæsonafslutning for
Tirsdagsklubbens medlemmer. Sådan blev det desværre ikke i år! Det meste
sociale liv for alle aldre blev lukket ned i efteråret.
Vores program blev allerede før start i oktober 2020 aflyst / udsat. Vi har ikke
mødtes med andre end de få personer, som hørte til vores egen lille boble.
Arbejdsgruppen er startet på at genbestille foredragsholderne fra 2020-2021
til den kommende sæson. Heldigvis er der næsten fuldt program allerede.
Næste udgave af Bøgebladet vil afsløre „alt“!!
Vi glæder os meget til et gensyn og forhåbentlig uden angst for Corona!!
Kærlig hilsen,
Arbejdsgruppen i Tirsdagsklubben
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Gyrstinge kirke
april - maj 2021

Friluftsgudstjeneste
Friluftsgudstjeneste den 5. april anden påskedag
I Præstegårdshaven i Gyrstinge
Kl. 10.30
I anledning af påsken 2021 flytter vi gudstjenesten ud under den åbne himmel
og nyder forårets komme.
Påklædning: Efter forholdene.
Vi finder siddepladser til dem, der ønsker det.
Efter gudstjenesten byder vi på en skål suppe.
Vi glæder os til at se jer!
Med venlig hilsen fra Gyrstinge menighedsråd
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Menighedsrådet skriver
Så er det blevet forår, vi har haft jævndøgn, snart bliver det sommertid og så
går vi virkelig mod lysere tider. Gør vi også det med hensyn til at kunne være
sammen som vi „plejede“?
Ja, det håber vi i menighedsrådet lige så meget som alle andre. Påskegudstjeneste
2. påskedag, som Peter Borring fortæller om andet steds, er blevet mulig, da vi
nu kan forsamles 50 personer – vel og mærke udendørs, og det har vi valgt at
benytte os af, og håber at se rigtig mange.
Alle som administrerer gamle huse ved, at der hele tiden opstår
vedligeholdsopgaver. Sådan er det også med kirken og præstegården. Hegnet
omkring materialepladsen begyndte at hælde faretruende, og derfor er der nu
igangsat et arbejde med at få et nyt sat op. Fugtproblemerne i våbenhuset
arbejdes der også ihærdigt på at få løst, så vi kan få fjernet de“ flyvende“
tagrender på kirkegården.
Rigtig mange er glade for at bruge haven i præstegården. Vores planer er gennem
2021/22 at få rettet op på tilstanden i præstegårdhaven. Derfor begyndte vores
sidste menighedsrådsmøde med en tur rundt i haven, for at se på forholdene.
Stierne trænger meget til renovering, træer skal udtyndes nogle steder til fin
skov og andre steder blive stående så der kan blive vild skov. Mangfoldigheden
og biodiversiteten skal gå hånd i hånd.
9. juni 2020 indbydes til menighedsmøde. En gang årligt inviteres menigheden,
hvor der orienteres om regnskab og budget, hvor der orienteres om arbejdet i
menighedsrådet og hvor menigheden kan stille spørgsmål til rådet og komme
med forslag til det videre arbejde. Der kommer nærmere indbydelse senere –
sæt blot nu x i kalenderen.
Menighedsrådsmøder er offentlige. Er man interesseret i at følge med i
menighedsrådets arbejde - og når restriktionerne lettes og vi må forsamles mere
end fem personer - er man altid velkommen til at komme og overvære møderne.
Venlig hilsen Menighedsrådet
Kirsten Forsingdal
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Præsten skriver
Påskens dyr
I påsken afvikler vi et såkaldt påskeløb i Gyrstinge. Idéen til et påskeløb opstod
blandt mine præstekolleger fra henholdsvis Haraldsted-Allindemagle og
Vetterslev-Høm. I Haraldsted blev påskeløbet afviklet palmesøndag. I Vetterslev
og Høm skete det påskedag og anden påskedag den 5. april har vi påskeløb i
Gyrstinge. Temaet for løbet er påskens dyr, som er de dyr, der optræder i løbet
af det, som kaldes passionshistorien. Dvs. historien om den sidste periode af
Jesus’ liv på jorden: Indtoget i Jerusalem, det sidste måltid med disciplene, hans
død på korset og endelig hans opstandelse påskemorgen. Dyrene i
passionshistorien er æslet, hvorpå Jesus rider ind i Jerusalem. Hanen, der galer,
da Peter fornægter Jesus, og lammet, som i kristendommen er et symbol på
Jesus.
Påskens dyr omfatter også påskeharen og kyllingen, som ganske vist ikke
optræder i evangelierne, men alligevel forbindes med påsken.
Æslet
På Jesu tid var æslet først og fremmest et nyttedyr, der kunne slæbe og trække
tunge sager. En slags firbenet traktor, om man vil. Jesus blev korsfæstet i
Jerusalem. I Bibelen kaldes Jesus’ ankomst til Jerusalem for Indtoget i
Jerusalem. Dengang var det nuværende Israel og Palæstina besat af Romerriget.
De gammeltestamentlige profeter havde forudset, at en konge ville befri
Jerusalem fra den fremmede besættelsesmagt. Mange håbede derfor, at Jesus
var denne konge, som ville tage det endelige opgør med romerne og smide dem
på porten. En konge forbindes – dengang som nu – med en vis grad af pomp og
pragt. Man havde ventet en konge, men Jesus red på et æsel ind i Jerusalem.
Da Jesus nærmede sig Jerusalem, bad han to af sine disciple gå ind i den
nærliggende landsby og finde et æsel, som var bundet sammen med sit føl.
Disciplene gjorde som befalet og lagde deres kapper på æslet, hvorefter Jesus
satte sig på æslet. Da Jesus levede på jorden, vendte han op og ned på de
gængse begreber. At Guds søn kunne lade sig fragte på noget så lidet prangende
og hverdagsagtigt som et æsel, beviste, at Jesus Kristus Guds søn dels var
menneske og bragte alt nyt med sig.
Bøgebladet april 2021

9

Præsten skriver
Lammet
I det gamle testamente omtales lammet som et dyr man ofrer til guderne. Lammet
er ligeledes billedet på det forsvarsløse og svage. Hovedtanken bag ofringer er,
at man forsøger at stille Gud tilfreds ved at bringe ofre. Når jøderne fejrede
påske, ofrede man typisk et étårigt lam eller kid. Billedet af lammet som et offer
knyttes der til i tanken om, at Jesus som et lam. Helt grundlæggende for
kristendommen er troen på, at Jesus døde for, at vi kunne få vores synders
forladelse. Langfredag døde Jesus altså for vores skyld. Gud ofrede det
dyrebareste, han havde, nemlig sin egen søn, for vores frelses skyld. Under
nadveren synger vi altid salmen O, du Guds Lam! for at minde os om, at Jesus
døde for vores synders forladelse.
Hanen
Romerne, der herskede over Mellemøsten på Jesu tid, anså hanens galen for at
være navnet på den såkaldte tredje nattevagt, dvs. tidspunktet mellem kl. 00.00
og kl. 03.00. Disciplen Peter er den af disciplene, som er hyppigst beskrevet i
evangelierne. Efter Jesu sidste måltid med disciplene, forudser Jesus, at disciplene
vil svigte ham. Peter bekender, at lige netop han vil aldrig svigte Jesus, hvortil
Jesus svarer: I nat, før hanen galer, vil du fornægte mig tre gange. I samme
kapitel (26) af Matthæusevangeliet læser man, hvordan en tjenestepige kommer
hen til Peter og spørger ham, om han var sammen med Jesus, hvilket Peter
nægter i alles påhør. Da Peter for tredje gang benægter at have kendt Jesus,
sker det, som Jesus havde forudset, nemlig at hanen galer.
Kyllingen
Kyllingen optræder ikke i passionshistorien, men er blevet et af symbolerne på
påsken. Mennesker er som bekendt pattedyr og bliver født, men mange dyr,
herunder kyllinger, bliver klækket ud af et æg. Udefra ser ægget livløst ud. Men
inde i æggeskallen bryder der liv frem, når kyllingen bliver stor nok til at kunne
leve uden for ægget. Kyllingen bliver til i æggets mørke og kommer ud i lyset.
Det minder os om, at nok var Jesus død på korset, men tre dage efter stod han
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Præsten skriver
stod han op af sin grav påskedag. Fra gravens mørke til livets lys. I påsken
fejrer vi, at Jesus Kristus, Guds søn, vandt over døden.
Haren
Det er en gammel tradition, at haren forbindes med påsken. I helt gamle dage,
før kristendommen kom til Danmark, forbandt man haren med frugtbarhed, det
at kunne føde mange børn. Katolikkerne i Tyskland spiste ikke æg under fasten,
som ligger tidligt i foråret. Derfor havde de en masse æg tilovers, da de nåede
påsken. På den måde kom påskeharen, ind i billedet, for mange mennesker
troede, at det var haren, som kom med æggene til påske.
Peter Borring Sørensen

Ny graver
Ny graver til Gyrstinge kirke
Per Kejlskov Jørgensen er pr. 15.3.2021 ansat som ny graver til Gyrstinge
kirke. Per er uddannet jordbrugsteknolog, er 51 år og har bl.a. arbejdet på
Brøndbyøster kirkegård, Mariebjerg kirkegård og Hellerup kirkegård. Han
har også arbejdet som servicegartner (bl.a. med pasning af plantemiljøer inde
og ude) og væksthusgartner. Endelig har han været selvstændig i en årrække.
Per Jørgensen kommer fra en landbrugsfamilie, bor i Stenmagle og betegner sig
selv som en „lokal“ mand, der passer godt ind i et lokalsamfund.
Vi er i menighedsrådet meget tilfredse med, at det har været
muligt af få en ny graver med et så bredt erfaringsgrundlag,
for der er meget at tage fat på både på kirkegården,
præstegårdshaven og præstegården.
Kirsten Forsingdal
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted
April
01. Skærtorsdag
Bringstrup 19.00
02. Langfredag
Gyrstinge 9.00 - Sigersted 10.30
04. Påskedag
Sigersted 9.00 - Bringstrup 10.30
05. Anden påskedag Bringstrup 9.00 - Gyrstinge 10.30
11.
Sigersted 10.30
18.
Gyrstinge 9.00 (Conni Gosmer Schmidt)
25.
Sigersted 9.00 - Bringstrup 10.30
30. Bededag
Bringstrup 9.00 - Gyrstinge 10.30
Konfirmationsgudstjeneste i Gyrstinge, er flyttet til 11. september 2021.
Maj
02.
Bringstrup 9.00 - Gyrstinge 10.30
09. Konfirmationsgudstjeneste i Sigersted 10.00
13. Kristi himmelfarts dag – konfirmationsgudstjeneste i Bringstrup 10.00
16.
Gyrstinge 9.00 - Sigersted 10.30
23. Pinsedag
Sigersted 9.00 - Bringstrup 10.30
24. Anden pinsedag Bringstrup 9.00 - Gyrstinge 10.30
30.
Gyrstinge 9.00 - Sigersted 10.30
Juni
06.

Sigersted 9.00 - Bringstrup 10.30

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 / 25 72 30 10
PBSO@km.dk eller
gyrstinge.sogn@km.dk

Graver:
Per Kejlskov Jørgensen
tlf.:
Mandag: fridag

Træffetider:
Træffes efter aftale.
mandag: fridag

Bøgebladet april 2021
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Kilden til fitness skriver
Udendørs træning
Vi er glade for at vi nu må tilbyde udendørs træning og vi håber, at I er friske på
at deltage.
Vi tilbyder træning for ALLE medlemmer uanset formen – målet er blot at komme
igang igen ovenpå den lange nedlukning!
Tid: Tirsdage og torsdage kl 17 - 18. Frem til d.8/4 (undtaget påsken)
Sted: Vi mødes ved Landsbyhuset.
Vi starter med en let opvarmning, hvorefter der skal trænes ryg og mave.
Derefter bliver der mulighed for selv at vælge:
1. Løb eller gå 4 km.
2. Løb 5 km.
3. Ved Landsbyhuset bliver der lavet en kombination af styrke- og konditionsøvelser.
4. Let udstrækning samt farvel og tak.
Medbring: Højt humør, udetøj/sko. Da vi som forening gerne vil passe på jer,
skal de, der vælger løb/gang være iført reflekstrøje/-vest - alle skulle gerne
komme sikkert hjem.
Der må være 50 deltagere ad gangen, så medlemmer kan bare møde op.
Generalforsamlingen, som skulle være afholdt torsdag d. 4. marts, er foreløbig
udsat på ubestemt tid. I hører nærmere, når vi må forsamles flere igen.
Vil du være med i vores Team?
Skulle nogen af jer sidde derude og have lyst til at være en del af alt det sjove,
som vi kan tilbyde som instruktører og bestyrelsesmedlemmer, så er vi lige nu
på udkig med lys og lygte efter jer. Vi har brug for nye energi i vores team så
hold jer ikke tilbage!!
På gensyn fra bestyrelse og instruktører
Kilden til Fitness - Dit lokale fitnesscenter
www.tilfitness.dk
Email: kilden@tilfitness.dk
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Gyrstinge IF skriver
Så er foråret ved at komme og vi håber meget på, at vi snart kan starte vores
aktiviteter. Som det ser ud nu, så skal vi dog hen til maj/juni måned, før at vi kan
få lov at starte op med vores indendørs aktiviteter. Floorball og gymnastikken
starter op til september, hvis alle corona planer holder.
Desværre er vi kommet i den situation, at vores ungdomsbadminton træner, Jan
har været tvunget til at stoppe, så vi nu er på jagt efter en ny træner. Så går du
med en badmintontræner i maven, så tøv ikke med at kontakte en fra bestyrelsen.
Vores oldboys er begyndt at spille igen, lige nu foregår det mandag mellem
20.30-22.00 på kunststofbanen i Ringsted.
Skulle du sidde og tænke, jeg vil gerne give en hånd i den lokale forening, så
kontakt os gerne, da vi mangler folk til vores bestyrelse samt frivillige til vores
arrangementer. Så hvis det er noget for dig, så lad os høre fra dig.
Ellers vil vi ønske jer alle et godt forår.
På vegne af bestyrelsen
Lars Overholdt.
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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
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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 Kirsten Forsingdal,
Ørnekildevej 22, Fjenneslev
2617 4503, kirsten@krogagergard.dk

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, angj@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 april 2021
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Kalender
April
29/3-5/4
04.
05.
12.
19.

Bøgebladet udkommer
Påskeferie, Kildeskolen, SFO og børnehave
Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
Friluftsgudstjeneste, præstegårdshaven, kl. 10.30
„Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 15.00, hver mandag.
Skole- og foreningsmøde, arr. Kildeskolen, Landsbyhuset, kl. 17.30

Maj
Juni
Bøgebladet udkommer
Menighedsmøde, arr. Menighedsrådet

09.

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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