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Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd
Formand: Jess Friis, Gyrstinge Bygade 5-7 (red.) 24 63 59 35
Næstformand Peter Budal Jensen, Gyrstinge Præstemark 3 22 11 59 20
Kasserer: Arne Aagesen, Harpeager 7, Fjen. 52 28 97 29
Sekretær Nina Overholdt, Gyrstinge Præstemark 3 22 58 12 20

Mette Eck, Blødebjergvej 2 61 68 91 84
Bjarne Krog, Ørnekildevej 22, Fjen. 57 80 94 57
Térès Peyrelier, Gyrstingevej 103
Finn Hoffmann, Bondebjergvej 9 51 35 71 95
Jan Hansen, Gyrstinge Bygade 3 57 84 50 62
Tonni Juel Hansen, Harpeager 1, Fjen. 29 63 70 71

Gyrstinge/Ørslevvester Menighedsråd
Formand: Kirsten Forsingdal, Ørnekildevej 22, Fjen. 26 17 45 03
Næstformand: Nina Overholdt, Gyrstinge Præstmark 3 22 58 12 20
Kasserer: Dorte Daneholm, Bondebjergvej 9 21 76 11 26
Kontaktperson: Steen Kisselhegn, Gyrstinge Bygade 92 40 43 09 30
Sekretær: Vibeke Wojtzcak, Ørnekildevej 12, Fjen. 22 82 59 95

Sognepræst: Peter Borring Sørensen, Egerupvej 11 57 61 30 10
Organist: Jacob Keller
Provst Lars Poulsen, Kirkevænget 2c, Sorø 5783 05 34
Andet:
Graver : Per Kejlskov Jørgensen 22 43 64 62
Kirkeværge: 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 primo december - deadline 24.nov.
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Lokalrådet skriver
Der er godt nok kommet gang i tingene igen, og det skal I alle sammen have tak
for. Lige så stille der var under COVID-19, lige så meget gang i den er der nu
kommet igen. Fra sidelinjen kan jeg se positivt til, at foreningslivet og kirken
igen er begyndt at blomstre samtidigt med, at Kildeskolen igen begynder
planlægning af diverse arrangementer.

I Lokalrådet ser vi frem til etableringen af den kommende cykelsti mellem
Gyrstinge og Ørslevvester langt om længe er ved at være detailplanlagt (om
end vi synes det har været en noget kringlet vej, hvor forvaltningen godt kunne
have inddraget os alle noget mere). Du skal i den forbindelse huske, at Kommunen
afholder møde i Landsbyhuset den 19. oktober kl. 17:30-19:00, hvor
Kommunen jævnfør indkaldelsen følger op på det forrige borgermøde om
cykelstien. Vi er nu gået i gang med at se på, hvordan vi efterfølgende kan få
kommunen til at etablere en cykelsti mellem Gyrstinge og Ørslevvester, idet det
på seneste beboermøde stadig var et kæmpe ønske fra de fremmødte. Et emne
der tidligere og nok også fremadrettet vil skabe stor debat, om end der er et
stort ønske om denne forbindelse også. Så lad os se om vi ikke i fællesskab
kan finde et par forslag til nogle gode løsninger, som vi kan fremvise for forvaltning
og politikere.

Vi ser også frem til åbningen af Mobibben den 4. oktober kl. 15:00. Vi har i
flere år ikke haft bogbussen i Gyrstinge/Ørslevvester, men nu er det lykkedes at
få biblioteket til Gyrstinge via den nye mobile biblioteksordning Mobibben. I
Lokalrådet håber vi, at alle vil være med til at passe på containeren når den er
i området, og lige holde et vågent øje. Mobibben bliver placeret bag
Præstegården, og der vil blive sat flag op ude ved vejen når Mobibben er i
byen.

De bedste efterårshilsner

Jess Friis
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 Landsbyhuset skriver

 Forsidefoto

Kaffebord
Sidder du også nogle gange søndag eftermiddag og tænker, at det kunne være
rart at blive inviteret på kaffe, så er chancen der nu for at få en hyggelig efter-
middag i selskab med naboer, venner og nye beboere i området, når Landsby-
huset inviterer til kaffebord

søndag den 7. november kl. 14.
Der vil blive serveret kaffe og te samt masser af kage. Prisen er 20 kr. pr.
deltager, og der er ingen tilmelding, så kom glad.

Bestyrelsen

Efteråret indbyder til hygge med strikketøj, og den lokale strikkeklub,
Lappeskrædderne, er i gang igen. Vi mødes hver anden torsdag fra kl. 14 til ca.
17, hvor vi bliver opdateret på, hvad der sker i området og får strikket både til
privat brug og til velgørenhed. Der er altid plads til flere, der kan lide at strikke,
og vi lærer gerne fra os, hvis der er nogle, der kunne tænke sig at lære at strikke
eller hækle. Vi mødes næste gang den 7. oktober i Præstegården, hvor der som
sædvanligt vil være kaffe på kanden og kage på tallerkenerne.

 Lappeskrædderne skriver

Et godt år for Solsikkerne....
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Skotsk whisky aften
 

Så gør vi det igen, for 17. gang.
   

Lokalrådet i Gyrstinge/Ørslevvester indbyder til en
whiskysmagning,

fredag d. 28. januar 2022 kl. 19.30 i Gyrstinge Landsbyhus.

Så prøver vi atter en gang, nu skulle coronaen ikke længere sætte sig i vejen,
så det er indkøbet fra 2021 der skal smages nu i 2022.
Max. deltagere 50 personer og tilmeldingerne bliver behandlet efter „først til
mølle“ princippet.

Jeg nåede lige at få købt alle flaskerne inden aflysningen, men selvom ting
ikke er blevet billigere med tiden, så er prisen fastholdt på 250 kr. for deltagelsen
i arrangementet (nok for sidste gang), 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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 Landsbyhuset skriver
Landsbyhuset oplever i øjeblikket stor travlhed på udlejning af festsal og
vandrerhjem. En del skyldes naturligvis de udskudte konfirmationer fra foråret,
men generelt ser det ud til, at mange har glædet sig til igen at kunne holde fest.
Bestyrelsen er også så småt ved at komme op i omdrejninger igen. Bl.a. har vi
for nyligt haft en lille arbejdsdag, hvor der blev taget hånd om mange små opgaver.
Der er jo løbende ting, der skal repareres og serviceres.
Der arbejdes lige nu på at få monteret et stort lærred i hallen, så der f.eks.
kan arrangeres foredrag for rigtig mange mennesker.
Det gamle nøgleskab ved hoveddøren skiftes ud, da det er udtjent. Der kommer
i stedet til at være to mindre nøgleskabe ved Vandrerhjemmet og ved
hovedindgangen.
- Festsalen og mødelokalet har fået fine nye planter, som ikke skal vandes, og
som forhåbentlig kan holde i rigtig mange år.
Endnu en gang står vi med knuste facadeglas, som vil blive skiftet snarest.
Det er et tilbagevendende problem, som vi gerne ville slippe for, men indtil
videre må vi leve med generne ved at have sådan en fin facade.
Der er skiftet batterier på alle dørlåse.
Der er kommet nyt skilt op ved vandrerhjemmet, så det bliver lettere at finde
i mørke
… osv. i den dur. Det er alle disse småting, der skal tages hånd om for at få
huset til at fremstå som et godt sted at være. Heldigvis belønnes arbejdet ofte af
ros fra brugerne, og så får man lidt mere energi. Vi kan kun opfordre til at
komme med forslag til fornyelser og forbedringer, som vi så vil se på om
økonomien kan bære. Det er kun fantasien, der sætter grænser.
Nu er udearealerne ved at være i orden, men vi kæmper lidt med Ringsted
kommune for at få ryddet op efter anlægget af boldbanen. Vi kan dog glæde os
over den færdige boldbane, hvor der forhåbentlig vil blive spillet en masse
fodbold.

Bestyrelsen
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 Kildeskolen skriver

Skolens dag
Dette nye tiltag blev taget rigtig godt imod og der var stor forskel på, hvordan
dagen blev brugt rundt omkring i afdelingerne. I Indskolingen blev der taget hul
på emnet „Savannens Dyr“, som klasserne skal arbejde med i undervisningen.
Der blev fx lavet de flotteste plakater til væggene, lavet udsmykning til vinduerne
og gjort klar til nye fisk i akvariet. I 3.-4. klasse blev der også arbejdet med et
undervisningsemne – klassen skal nemlig arbejde med Buster, og fik på denne
dag bl.a. lavet de flotteste blå troldmandshatte med stjerner på.
I 5.-6. klasse greb de dagen an på en anden måde. Her blev der nemlig lavet
bænke, ordnet hønsegård, malet terrasse m.m. Så det var praktisk matematik i
stor udstrækning og et stykke arbejde, som vi kan få glæde af længe.
Om eftermiddagen/aftenen tog vi imod forældre og søskende til et par hyggelig
timer. Klasserne havde selv været med til at ønske, hvad tiden med forældrene

skulle bruges til. Der var planlagt både skattejagt og rundbold – desværre havde
vejrguderne andre planer, så det blev til hygge indenfor i stedet.
Kaniner på Kildeskolen
Vidste du godt at vi på Kildeskolen har kaniner? Kaninerne passes på skift af
klasserne og holder til i det lille skur og tilhørende indhegning i haven imellem
børnehaven og barakken.
Rosemarie er den medarbejder der har det overordnede tilsyn med vores små
kæledyr. Hun fortæller: „Jeg har lige tjekket både kløer, tænder og vægt på
kaninerne. Både kløer og tænder er fine - vægten er til den go´e side“.
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Kildeskolen skriver - fortsat
Piratfest i børnehaven
Børnehavens forældreråd havde planlagt en rigtig hyggelig og sjov piratfest for
børn og forældre. Vi var meget heldige med vejret, og havde ramt en af
sensommerens sidste varme dage, og kunne holde hele arrangementet ude på
vores legeplads med fællesspisning rundt om på området, og hvor børnene
optrådte med sørøversange, og sang flot igennem.
Der var mange forskellige aktiviteter at give sig i kast med. Der kunne f.eks.
findes (næsten) ægte perler i baljer med vand og sand og graves guld i sandkassen.
Der blev lavet super flotte ballonsværd. Man kunne blive malet som en pirat
eller få sig en tatovering.

Det sker på Kildeskolen:

Uge 41: Emneuge „Sciencefair“ med udstilling/fremvisning for forældre d.
14. okt.

15. okt.: Skolernes motionsdag
29. okt.: SFO holder Halloween fest

Venlig hilsen os alle på Kildeskolen, Kildeskolens Børnehave og SFO
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 Fællesspisning og vælgermøde

torsdag den 11. november i Landsbyhuset

        (Billede fra arrangementet i 2017)

Traditionen tro har Lokalrådet inviteret samtlige partier til lokalt vælgermøde
i Gyrstinge i forbindelse med det forestående kommunalvalg. Vælgermødet
kommer til at foregå i Landsbyhuset – og alle er inviteret.

Program for dagen:
17:30 Dørene åbnes
18:00 Café Ingeborg kommer med aftensmad (Gryderet), der kan købes til
50 kr pr. kuvert. Der er ikke behov for tilmelding - der er mad til de første 60
personer.
19:00 Paneldebat med opstillede fra de enkelte lokale partier
• Hvert parti får 2 minutter til at fortælle om dem selv, og hvad de vil gøre for
Ringsted og os der bor på landet.
• Efterfølgende debat og mulighed for at stille spørgsmål.
21:00 Aftenen slutter

Aftenen igennem sælger Lokalrådet øl og vand
Vi håber at se rigtig mange

Lokalrådet Gyrstinge Ørslevvester
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 Tirsdagsklubben skriver
Sensommerfesten på Skovkroen var igen en succes med mange deltagere,
kaffebord, musikalsk underholdning med Lise Nees, „Danske hits fra 1960’erne
og 70’erne„ og en dejlig to retters menu akkompagneret af Max som taffel
musikant.  
    
Inden foredrag og kortspil starter, er der arrangeret tur til Skælskør, hvor vi
bl.a. skal besøge Guldagergaard med keramik skulpturpark og spise frokost
på restaurant Solsikken. 

Arbejdsgruppen glæder sig til at byde velkommen til alle interesserede. Kortspil
og andre spil starter den 5. oktober, hvorefter der spilles hver anden tirsdag.   
 

Sæsonens første foredrag, den 12. oktober, er med John Bech, Ringsted, som
vil fortælle og vise billeder fra Grønlandsrejse 2018. “Livet som tjenestefolk„ er
overskrift på Jens Thøsing Andersens foredrag, den 26. oktober. 
Den 9. november er det tid til at se og høre om „Kgl. stof„ med adjudant Ole B.
Pedersen, Bjernede. 

Til alle mødedage medbringes kop og evt. brød. Elna står for kaffebrygning. 
De bedste hilsener og på gensyn,

Inga, Else, Karin, Elna, Magda, Jonna og Hilde
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Gyrstinge kirke
oktober - november 2021

Spiseklub for enlige

Næste spiseaften er
onsdag d. 13. oktober kl. 18 i Gyrstinge Præstegård

Vi er kommet godt i gang med at mødes om et fælles måltid mad efter corona
nedlukningen, og er du enlig og har lyst til at møde andre enlige til et godt måltid
mad – tilberedt af friville kokke, er du meget velkommen.

Det koster 50 kr. at deltage for mad og drikke og kaffe, og tilmelding er til Inga
på tlf. 29 11 37 05 senest fredag d.8. okt., såfremt du ikke fik tilmeldt dig ved
sidste spiseaften i september.

Kort fortalt deles vi om opgaverne, og vi aftaler fra gang til gang hvad og hvem,
der til næste spiseaften påtager sig at stå for den.
Så vidt muligt mødes vi altid 2. onsdag i måneden.
Vi ses!

Venlig hilsen Spiseklubben
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Menighedsrådet skriver

Gyrstinge sogn er i et fælles pastorat med Bringstrup og Sigersted, hvor vi er 3
kirker og 2 menighedsråd. De 2 menighedsråd har på et par fællesmøder drøf-
tet: det at være fælles og lave fællesskabende arrangementer.
Så når dette Bøgeblad udkommer, har der lige været Høstgudstjeneste i Brings-
trup kirke, og måske tænker du så: hvornår skal det så være i Gyrstinge? -  for
der har gennem tiderne altid været tradition for at markere høsten med en guds-
tjeneste i kirken.
Svaret er, at i efteråret 2023 er der igen høstgudstjeneste i Gyrstinge, - for
sammen med Peter Borring har menighedsrådene i Bringstrup Sigersted og her
i Gyrstinge besluttet, at sognenes høstgudstjeneste fremover skal være en
pastoratgudstjeneste skiftende mellem de 3 kirker, og tanken er, at så skal der
gøres lidt ekstra ud af det, så det bliver en festlig måde at mødes på sognene
imellem.
Da høstgudstjenesten afholdes på skift, er det i år altså i Bringstrup kirke, i
Sigersted 2022 og i 2023 i Gyrstinge. Sognene har fælles præst. Graverne fra
de 3 kirker pynter i fællesskab kirken, og de 2 menighedsråd serverer i fælles-
skab et let traktement efter gudstjenesten, og så håber vi, at det bliver taget vel
imod, og at vi på denne måde lærer hinanden bedre at kende i sognene.
NYT! Vi er glade for sammen med Peter, at åbne mulighed for at komme til
gudstjeneste på andre tidspunkter end om søndagen, og derfor inviterer vi til
fyraftens gudstjeneste i Gyrstinge Kirke kl. 17 torsdag d. 28. oktober med
efterfølgende fællesspisning ved et lettere aftensmåltid (nogle steder kendes det
også som „spaghetti gudstjeneste“). Tanken er at gudstjenesterne går på skift
mellem de 3 sogne, og at det for det meste er sidste torsdag i måneden, vi vil
mødes.
Den store præstegårdshave, og hvordan vi får den vedligeholdt, så man kan
færdes der frit og helst også uden fare for at komme til skade, er en stor og
vigtig opgave for menighedsrådet. Nogle af træerne er det, der betegnes som
risikotræer, og d.v.s. at vi skal vurdere om nogle træer fældes her og nu, og om
andre kan vente lidt længere – men på sigt skal de alle væk. Med så mange
både børn og voksne, som dagligt færdes i haven, er vi meget opmærksomme
på forholdene i haven, og vi har fået råd og vejledning fra lokale fagfolk.
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Menighedsrådet skriver

Det er dejligt, der er stor interesse for at haven bliver holdt.
I det omfang budgettet tillader det og med de ekstra midler vi kan få fra provstiet,
kommer vi et stykke vej med at „rydde op“ i træerne, men vi håber, at vi lørdag
d. 5. og søndag d.6. februar i 2022 kan lave en arbejdsweekend i haven, og
med frivillig hjælp kan få fjernet dels risikotræer, som det ikke kræver fagfolk at
få fældet, og dels få udtyndet i træerne andre steder.
Så er det snart. Mobibben kommer til Gyrstinge og placeres på
parkeringspladsen bag præstegården. Vi håber, rigtig mange vil få glæde af
den.
I gangen i længen (ved siden af graverens kontor) er der også mulighed for at
finde bøger, der kan lånes med hjem. Her sørger Røde Kors Genbrugsbutikken
fra Sorø for at stille bøger til rådighed. Det er simpelt. Man finder en bog og
husker at sætte den tilbage, når den er læst. Døren ind til gangen er altid åben
mellem kl. 8 og 20.
Koncert til jul skal ikke mangle og Underholdningskoret fra Sorø kommer og
synger julen ind for os d. 8. dec. Vi har i coronatiden udsat arrangerede koncerter
med dem 2 gange, men nu skulle det gerne blive til noget, og der kommer mere
om koncerten i næste nummer af Bøgebladet, og det her blot for at fortælle, at
vi forhåbentlig stadig går normale tider i møde.
De næste menighedsrådsmøder i 2021 er tirs. 12. okt. kl. 19.30. Det begynder
med et fælles møde med Lokalrådet, hvor vi bl.a. skal se på vores
samarbejdsaftale. Tirs. d. 9. nov. som er et fællesmøde med Bringstrup Sigersted.
Og ons. d. 24. nov. kl. 19.
Alle møder er offentlige og i Gyrstinge Præstegård.

Med venlig hilsen Menighedsrådet
v/Kirsten Forsingdal
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Præsten skriver

Omkvædet til Skuld gammel venskab rejn forgo er en hyldest til De skjønne
ungdomdaw. Fordelene ved at være ung er ret iøjnefaldende. Man har livet
foran sig og de beslutninger, der kommer til at forme tilværelsen, har man i de
fleste tilfælde ikke truffet endnu. De skal nok komme.
I år lå konfirmationsgudstjenesten i Gyrstinge kirke den 11. september.
Konfirmanderne og deres familier havde i år valget mellem to datoer: Den 11.
september og den planlagte dag for konfirmationen, nemlig bededag den 30.
april. De kirkelige handlinger såsom konfirmation, dåb, bisættelse/begravelse
og vielse/velsignelse markerer de væsentlige overgange i livet. Det er ikke et
særkende for kristendommen. Mennesker har til alle tider og inden for de fleste
religioner markeret livets overgange ved hjælp af ritualer. For ikke så mange
generationer siden markerede konfirmationen overgangen fra barn til voksen.
Efter konfirmationen kunne man komme ud og tjene. Generelt kom drengen ud
og tjene i landbruget og i industrien, og pigerne fik plads som ung pige i huset.
En ikke usædvanlig konfirmationsgave var en pibe og andet rygeudstyr. Nu var
knægten blevet en mand, og så kunne han komme ud og bestille noget og ryge
sig en god gang pibetobak. Hvem ville i dag sende unge i konfirmationsalderen
på slidsomt og sjældent ufarligt arbejde? Nej, det er næsten ikke til at holde ud
at tænke på.
Ungdommen og begrebet teenageren blev opfundet i slutningen af halvtred-
serne, hvor den stigende velstand ikke længere gjorde det nødvendigt, at de
helt unge kom ud og tjene efter syvende klasse og konfirmationen. Flere og
flere kom i realskole og måske endda i gymnasiet. Mange havde mulighed for
at passe et fritidsjob efter skole. Velstanden betød, at de unge havde flere penge
mellem hænderne og bedre tid til at bruge dem. Teenageren opstod som det,
man i dag ville kalde et kundesegment. Derfor blev reklamer for underholdning,
tøj, livsstil o.a. rettet mod teenagerne. Musikhistorien nævner denne markeds-
føring som anledning til, at der opstod en musikgenre rettet mod de unge, nem-
lig pop(ulær)musikken og rockmusikken. I reklamerne fremstod De skjønne
ungdomsdaw som en livsfase med ubegrænset sjov og spas, masser af frihed
og fritid og nu også penge på lommen til at give sig hen i ungdommens glæder.
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Præsten skriver

Set fra det synspunkt er det ikke underligt, at man hos nogle ældre støder på en
længsel efter ungdommen som en kontrast til voksenlivet med pligter, ansvar og
deraf følgende bekymringer. Tænk hvis ungdomslivet var så problemløst, som
det blev fremstillet i reklamerne og i populærkulturen. Gid det var så vel.
De fleste, for ikke at sige alle, erfarer, at ungdommen i lighed med livets øvrige
faser er en serie af ups and downs. Ungdommen anno 2021 har en down til
fælles. Det er de talrige nedlukninger og restriktioner, som har været
konsekvenser af coronapandemien. Alle er gået glip af væsentligt og uvæsentligt.
Det er noget ski’eværk for at sige det mildt. De unge er gået glip af meget. Da
verden lukkede ned for lidt mere end et halvandet år siden, famlede vi alle mere
eller mindre i blinde. Landet er åbnet igen. Unge har lært at håndtere en krise.
De har lært at håndtere det uventede og ukendte. Det har været svært, men der
fundet på løsninger, og der har været venskab og kærlighed at varme sig ved.
Der er ikke noget godt at sige om hverken coronapandemi eller kriser. Det er
oplagt at gøre status nu, hvor landet er åbnet igen. Unge anno 2021 har lært, at
kriser går over. Det er en nyttig og opbyggelig erfaring at bære med sig. Af
denne indsigt kommer modenheden og evnen til at se perspektiv og nuancer i
en sund bevidshed om, at verden går længere end din egen næsetip. Sidder
man midt i voksenlivet med ansvar og pligter og en hverdag, som er blevet
meget rigtig meget hverdag, kan man godt længes efter ungdommens
tilsyneladende frihed og ubekymrethed. Hver generation har haft sit at slås med.
Vores unge har på egen krop oplevet en verdensomspændende krise og har
deraf erfaret, at selv de værste kriser hører op.
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Fyraftensgudstjeneste

Fyraftensgudstjeneste med efterfølgende fællesspisning
Torsdag d. 28. oktober 2021 kl. 17.00 i Gyrstinge Kirke

Vi har ladet os inspirere fra andre sogne, der har succes med fyraftens
gudstjeneste og efterfølgende fællesspisning for alle deltagere.
Kl. 17 mødes vi i kirken til en kort gudstjeneste.
Herefter er der fællesspisning i præstegården, hvor menighedsrådet står for
tilberedningen af et let aftensmåltid - til både børn og voksne. Familien behøver
denne aften således ikke at tænke på aftensmad, men kan nyde den i godt
selskab med andre.
Pris for at deltage: voksne 40 kr. og børn ½ pris. Der serveres vand til maden.
Af hensyn til indkøb og for at undgå madspild er tilmelding til spisning nødvendig,
og det er til
Peter Borring 57 61 30 10 senest fredag d. 22. oktober.
Man er selvfølgelig også velkommen til kun at deltage i gudstjenesten.

Med venlig hilsen Præsten og Menighedsrådet

Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge pastorat tilbyder undervisning for mini-
konfirmander i efteråret 2021. Går dit barn i 3. klasse og er begyndt at stille
livets store spørgsmål? Gennem leg, historiefortælling, sang og kreativitet får
børnene indblik i kristendommen med udgangspunkt i børnenes egne spørgsmål
og erfaringer. Var det noget for jeres barn at blive minikonfirmand?
Praktisk: Tid: kl. 15.00 – 16.30 torsdag eftermiddage.
I perioden: Første undervisning er torsdag den 4. nov. Afsl. er den 20. jan.
Sted: Sognegården i Gyrstinge og Gyrstinge kirke.
Tilmelding: til sognepræsten Peter Borring Sørensen på mail pbso@km.dk
eller mobil 25 72 30 10 senest tirsdag den 2. november.
Undervisning: undervisningen varetages af Marianne, Nina, Vibeke og
sognepræsten Peter. Minikonfirmand er ikke obligatorisk for at blive konfirmeret.
Alle børn fra klassetrinnet kan deltage, uanset om de er døbt eller ej.
Undervejs i lektionen får vi et stykke frugt eller en hjemmebagt bolle.

Med venlige hilsener fra Marianne, Nina, Vibeke og Peter

Minikonfirmand efteråret 2021
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted

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

Træffetider:
Træffes efter aftale.
mandag: fridag

Graver:
Per Kejlskov Jørgensen
tlf.: 22 43 64 62
Mandag: fridag

Kirkelig vejviser

September
26. Bringstrup 10.30 – HØSTGUDSTJENESTE

Oktober
03. Sigersted 10.00 – KONFIRMATION
10. Gyrstinge 10.30
17. Gyrstinge 9.00 - Sigersted 10.30
24. Bringstrup 10.30
31. Sigersted 9.00 (Prædikant: cand.theol. Benedikte Sveigaard. Liturg: PBS)
                      Gyrstinge 10.30 (Prædikant: cand.theol. Benedikte Sveigaard. Liturg: PBS)

November
07. Alle helgens dag Bringstrup 16.00
14. Sigersted 9.00 (Conni Gosmer Schmidt)
21. Bringstrup 9.00 - Sigersted 10.30
28. Jule - og familiegudstjeneste Gyrstinge 15.00

December
05. Sigersted 10.30

Alle gudstjenester er ved Peter Borring Sørensen, medmindre andet er angivet
OBS! Der tages forbehold for ændringer
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 Kilden til fitness skriver
Efteråret er igang, og dagene bliver kortere og kortere. Så det er nu du kan
rykke din træning indendørs - enten ved selv at træne i vores fitnesscenter, eller
deltage på et af følgende hold:

Cardiotræning lørdage kl. 9-10: Med Martin.
Vi træner i fitnesscenteret på cardiomaskinerme, ved at skifte mellem løb, cy-
kel, crosstrainer, trappe- og romaskinerne. Når vi træner på de forskellige ma-
skiner holdes de store muskelgrupper hele tiden i gang og det er derfor ikke
nødvendigt at træne lige så hårdt for at opnå den samme effekt, som ved en
normal træning, hvor kun en af delene trænes.

Styrketræning mandage kl. 19-20: Med Kim og Flemming.
Træn med dit barn ned til 10 år, eller kom selv og vær med. Der trænes både i
hallen, og på maskiner i fitness. Sved på panden, go musik og højt humør!

Teenfitness torsdage kl. 17-18: Med Lone og Birgitte
Leg, styrke- og konditionstræning for børn i alderen 10-14 år.

Læs mere om priser og tilmelding på vores hjemmeside tilfitness.dk.

På gensyn i Kilden til fitness - dit lokale foreningsfitnesscenter.



19Bøgebladet oktober 2021

Ordinær generalforsamling i
Gyrstinge-Ørslevvester Lokalhistoriske Forening

onsdag den 13. oktober 2021 kl. 19:00 i Præstegården

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og stemmetæller.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren gennemgår forrige års regnskab samt evt. budget for dette
år.
4. Indkomne forslag: Forslag om at afvikle foreningen pga. manglende
interesse.
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
7. Valg af 1 revisor.
8. Valg af 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Alle medlemmer er stemmeberettigede og valgbare.
Øvrige kan tilmelde sig på generalforsamlingen og derved opnå de samme
rettigheder.
Da foreningens økonomi er meget begrænset, vil der være kaffe og kage
mod en rimelig betaling.
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 Festsalen skriver
Først og fremmest en tak til Gyrstinge Forsamlingshus for at stille jeres gode
rammer til rådighed. Jeg er en autodidakt kunstner, som genoptog at male på
mit studie til Ergoterapeut (1992). Jeg tog efterfølgende til Bornholms Højskole
i 6 mdr. hvor vi boede lige ved Almindingen Skov, ved Aakirkeby. Vi blev
undervist af en Kunstner fra Kuntsakademiet som hed Rigmor, i såvel tegning
herunder cro-quis tegning som i maleteknikker. Dengang var det stadig med
olie og terpentin, så der gik lang tid efter arkrylmalingen havde overtaget
markedet, før jeg overgav mig til det. Men min kreativitet for alvor blevet vakt
og jeg fortsatte med at male, eller rettere jeg gik først og fremmest til Cro-quis
tegning rundt omkring i Københavns Medborgerhuse. Igennem årene har jeg
gået til indviduel tegne/maleteknik hos forskellige kunstnere, jeg har mødt på
min vej.
Som det formentlig ses på mine billeder har jeg ofte fundet inspiration i naturen,
hvor jeg ofte har følt en uimodståelig trang til at billedliggøre den oplevelse jeg
har haft derude. Herunder skal min store kærlighed til dyr, ikke mindst heste
nævnes, som det vakte øje nok har set.
Da jeg i mange år ligeledes har danset har jeg også nogle billeder med fra
argentinsk tango fra de Milongaer jeg har danset på. De senere år har portrættet
mere og mere interesseret mig og som Steen (kæreste) jo så rigtigt pointerede,
så er jeg ikke uddannet fra kunstakademiet, hvor de kan lave nøjagtig
portrætlighed, men jeg er en kreativ sjæl der alligevel fanger noget der gør man
ikke er i tvivl om hvem der portrætteres. Og det billede findes der jo ikke to af
i hele verdenen. Så har du et vellignende foto af en du kender og holder meget
af - og det kan også være et dyr, en bygning eller et stykke
natur, så vil jeg gerne gi det et forsøg at portrættere det,
med min streg. Du betaler en forudbetalt fast pris for
materialer mv. Som det ses af min prisliste er jeg absolut
rimelig i mine priser. Jeg har den holdning at min kunst er
noget alle skal have råd til, derfor er mine priser en
mindstepris. Det betyder, at du er hjertelig velkommen til
at donere mere, da jeg ofte bruge rigtig mange timer på at
male et billede.
De allerbedste hilsner og god fornøjelse, Susanne Borop
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 Læserne skriver
Ørslevvester skole - del 1
Den første skolelærer i Ørslevvester var Thomas Dahl (f. 1737, d. 2.3.1820),
og han begyndte at undervise de mindre børn i kristendomskundskab, læsning
og skrivning. Han kom til at bo i den gamle Bousgård, nu da den nye var flyttet
ud på Bousgårds agre, og der kom til at hedde Bakkegård.
Men myndighederne ville ikke anerkende ham som skolelærer, fordi han ikke
var universitetsuddannet, og kaldte derfor skolen for „biskole for småbørn“,
ved visitats i 1804. Han var da ca. 60 år gammel.
Peder Alexander Blom blev ansat som lærer i 1807, men blev året efter
medhjælper for degnen i Stigs-Bjergby.
Frederik Jacobsen ansat i 1818, men året efter forflyttet til Benløse.
Niels Jensen (f. 17.3.1796, d. 1866) blev i 1820 ansat (af biskop Mynster)
som skolelærer og kirkesanger i Ørslevvester skole og Gyrstinge kirke, uanset
han beviseligt ikke kunne synge.
Han var gift med Ellen Nielsdatter (f. 1785). De fik seks børn, men kun to
overlevede – den ældste Jens Hjertmann Jensen (f.ca. 1820) gift med Kirsten
Sørensdatter, de fik to børn, Carl, døde som ung, og datteren Ane Sofie. Ane
Sofie blev gift med Jens Sørensen (f. 20.3.1861, mejerist), de fik en datter –
Laura Kirstine Jensine (f. 25.4.1889) – som blev gift med Hans Marius Kresten
Beck (f. 20.7.1897) „Dorthealyst“. Mere om dette en anden gang.
Jonas Christian Engelbreth Jørgensen (f. 14.10.1837) gift med Marie Frederikke
Engberg (f. 11.12.1847, på Ruhedal, Gyrstinge). Lærer Jørgensen blev ansat
som lærer og kirkesanger i 1863-1902. De sidste par år holdt lærer Jørgensen
hjælpelærer.
Hans Lambert blev f. 16.6.1880 i Tyvelse skole, hvor hans far var skolelærer,
og hed Hans Lambert. 1902 blev Lambert ansat som skolelærer i Ørslevvester,
og som organist i Gyrstinge kirke. Der var kun to klasser i hele Hans Lamberts
skoletid, og man gik kun i skole tre dage om ugen, fra kl. 8 til kl. 14, i syv år.
Han blev gift med Ingrid (f. 14.7.1878 i Århus). De var begge uddannet på
Vordingborg seminarium. De fik tre drenge.
Efter fru Ingrids død (20.11.1934), blev lærer Lambert gift med Camille Hansen
(f. 10.12.1891 i Vamdrup). Lambert var lærer indtil 1950, da Ørslevvester
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  Læserne skriver - fortsat
skole blev nedlagt, og børnene sendt i skole i Gyrstinge. Begge embeder, lærer
og organist, bestred han i 48 år. Camille og Hans Lambert byggede hus i
Gyrstinge, nu Gyrstinge Bygade 42, i 1953. Lambert døde 19.12.1960, og
Camille døde i 1978.
Den gamle Ørslevvester skole brændte 21.10.1913, den nye skole blev bygget
i 1914, og eksisterer stadigvæk, men nu som beboelse.
Kort tid efter skolen var brændt, og hvor Ingrid og Hans Lambert boede
midlertidigt i en nærliggende gammel gård, meddelte biskoppen at han kom på
visitats. Dengang var biskoppen skolens øverste myndighed. Hans Lambert
var lidt nervøs, men visitationen gik dog godt. Den 5-årige Ejner Lambert fik
ikke lov til at være med til den efterfølgende middag. Pludselig hørte han der
blev råbt højt inde i spisestuen. Det var den konservative biskop og Ejners mor,
der diskuterede politik. Moderen var med i De Radikales hovedbestyrelse.
Hun kunne være meget skrap.
Frederik Johansen gik et halvt år i skole hos Lambert, inden han blev konfirmeret.
Jeg (Børge Johansen) og mine fem søskende har alle gået i skole hos Lambert.
Der var altid ro i timerne, hvis vi begyndte at blive urolige i regnetimen, eller når
vi skrev stile og Lambert sad og læste, bankede han bare lidt med skonæserne
imod katedret, så var der ro, han behøvede ikke engang at se op fra bogen.

Børge Johansen

Ørslevvester skole 1929
med lærer Hans Lambert
og hans kone Ingrid.
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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

 
 

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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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
 Naniquas-

klangunivers@hotmail.com

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

Menighedsrådet
formand Kirsten Forsingdal,
Ørnekildevej 22, Fjenneslev
2617 4503, kirsten@krogagergard.dk

Kildeskolen, www.kilde-skolen.dk
konst. leder Ann Sabroe
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

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

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
4116 1984, 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 Facebook - eller måske du bare kan spørge naboen. Under alle
omstændigheder – velkommen til!                                                  Bøgebladets redaktion
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Kalender
September
28. Tirs.klub.: Miniudflugt til Skælskør, kl. 10.00

Oktober
Bøgebladet udkommer

03. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
04. „Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 15.00, hver mandag

Mobibben åbner, bag præstegården, kl. 15.00
05. Tirs.klub.: Kortspil og andre spil, kl. 14.00

Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19.00
07. Lappeskrædderne, præstegården, kl. 14.00, hveranden torsdag
12. Tirs.klub.: Rejseforedrag om Grønland m. John Bech, Ringsted

Menighedsrådsmøde, præstegården, kl. 19.30
13. Spiseklub for enlige, præstegården, kl. 18.00

GØLF generalforsamling, præstegården, kl. 19.00
18.-22. Efterårsferie, Kildeskolen
19. Tirs.klub.: Kortspil og andre spil

Cykelstimøde, arr. Ringsted kommune, Landsbyhuset, kl. 17.30
26. Tirs.klub.: Foredrag „Livet som tjenestefolk“
28. Fyraftensgudstjeneste, Gyrstinge kirke, kl. 17.00

November
02. Tirs.klub.: Kortspil og andre spil

Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19.00
04. Minikonfirmand starter, præstegården, kl. 15.00
07. Kaffebord, Landsbyhuset, kl. 14.00
09. Tirs.klub.: Foredrag „Kgl. stof“

Menighedsrådsmøde, præstegården
11. Vælgermøde og fællesspisning, Landsbyhuset, kl. 17.30
16. KOMMUNALVALG 2021, Landsbyhuset

Tirs.klub.: Kortspil og andre spil
23. Tirs.klub.: Bankospil
24. Menighedsrådsmøde, præstegården, kl. 19.00
30. Tirs.klub.: Kortspil og andre spil

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.


