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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
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
29 88 87 34
51 35 71 95
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

Peter Borring Sørensen, Egerupvej 11
Ida Nystad
Lars Poulsen, Kirkevænget 2c, Sorø

57 61 30 10
5783 05 34

Andet:
Graver :
Kirkeværge:

Per Kejlskov Jørgensen
Peter Budal Jensen, Gyrstinge Præstemark 3

22 43 64 62
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 april - deadline 26. marts
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Lokalrådet skriver
Kære Medborgere
I Lokalrådet har vi indstillet os på, at Danmark snart skal åbne op (det er det vi
planlægger efter). Derfor finder du i bladet en invitation til den årlige Fastelavns
Gudstjeneste og tøndeslagning i samarbejde med Menighedsrådet den 27.
februar.
Lokalrådet inviterer på pølser, brød, øl og vand i forbindelse med det årlige
Beboermøde, som i år afholdes den 3. marts. Vi holder det i Landsbyhuset, så
vi er sikre på der er plads nok. Vort håb er at se rigtigt mange af jer, så vi ikke
skal spise alle pølserne selv, men også fordi vi gerne vil se jer, og drøfte fremtidige
tiltag for vores lokalområde. Intet er for stort eller småt at diskutere, bare det
har en lokal substans:-)
I år vil vi som noget nyt prøve at gennemføre et arrangement med Stand-up
komikere. De kommer og underholder en aften, hvor man kan få en øl og et
grin at gå på weekend med, et tiltag vi håber at kunne gennemføre i løbet af
foråret. Der ud over kommer alle de andre arrangementer og tiltag tilbage, som
de var før Corona (det er i hvert fald planen).
Vi er også igang med at indhente tilbud på en scene til både udendørs og
indendørs, idet vi satser på at søge nogle fonde om midler til forbedring af de
kulturelle oplevelser i vores nærmiljø, men det vil du også kunne høre mere om
på beboermødet den 3. marts.
Bedste hilsner
Jess Friis
Formand
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Landsbyhuset skriver
Hvis alt går vel, og vi får lov at åbne fra den 31. januar, vil Landsbyhuset endnu
engang invitere til kaffebord i festsalen søndag den 6. februar kl. 14.
I skrivende stund skal forsamlingshuset holde lukket, men forhåbentlig kan vi
gennemføre vores hyggelige tradition. Prisen er som altid 20 kr. pr. deltager, og
der er ingen tilmelding. Da festsalen er optaget i marts, bliver næste kaffebord
først søndag den 3. april, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Forsidefoto
Læs om den enestående gavl på Egerupvej i Ørslevvester andetsteds i bladet. Det gamle
„Dortheaslyst“ ligger til venstre for muren - det nye til højre.
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Landsbyhuset skriver
Skal vi ikke genoplive en tradition, som har ligget i dvale i nogle år? Vi er nogle
stykker, som gerne vil samle områdets beboere til fællesspisning i Landsbyhuset. En ganske almindelig onsdag aften med god mad og i hyggeligt selskab
med gamle og nye naboer. Første gang bliver
onsdag den 16. marts kl. 18 i Festsalen.
Prisen bliver 50 kr. for voksne og 20 kr. for børn. Tilmelding kan ske til Vera på
tlf. 2364 3113 eller på mail til vera@gyrstinge.dk senest onsdag den 9. marts,
så vi har tid til at købe ind.
Hvis der skulle være nogle, der har lyst til at være med til at forberede maden,
dække bord, stå for indkøb af enkelte ting eller bage en kage, tager vi med tak
imod hjælp. Kontakt Vera på ovenstående telefonnummer eller mail, og så finder vi ud af noget.
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Hjemmesiden skriver
Udover nærværende blad, er det også muligt at orientere sig om GyrstingeØrslevvester sogn på hjemmesiden www.gyrstinge.dk
Her kan du finde; tidligere numre af Bøgebladet, links til andre lokale hjemmesider, aktuelle busplaner, mødereferater fra forskellige lokale foreninger, information om institutioner og naturen omkring os, og meget mere.

Der er også en kalender, som det er muligt at få tilføjet sine offentlige arrangementer i. Eller tjek den, så dit arrangement ikke falder sammen med et andet!
Ønsker du at få noget tilføjet til kalenderen - eller har spørgsmål til hjemmesiden i øvrigt - så skriv til webmaster@gyrstinge.dk.
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Kildeskolen skriver
Corona er landet på Kildeskolen
Corona er kommet ind på Kildeskolen og Kildeskolens Børnehave, vi har ellers
været sluppet relativt let igennem indtil nu.
Heldigvis ser det ud til at langt de fleste slipper uden et længere sygdomsforløb.
Vi glæder os til igen at kunne lukke skolen op uden at tage hensyn til afstand,
håndsprit og mundbind.
Brandalarmer på skolen
I de sidste uger har brandalarmen lydt tre gange over skolen. Heldigvis er det
kun falske alarmer. Det har dog – gangske ufrivilligt – givet os mulighed for at
træne vores brandberedskab. (Vi plejer at øve os i tørvejr og solskin)
Vi er meget imponeret af ungerne, uanset alder. Den sidste gang var alle ude (og
i overtøj) på 4 minutter. Det er en flot præstation.
De næste uger vil vores anlæg blive gennemgået, så vi slipper for de falske
alarmer.

Møde med lokaleforeninger
Desværre har Corona betydet, at vi bliver nødt til at udsætte mødet med
lokalforeningerne og lokale aktører. Vi glæder os til at invitere til et nyt møde
den 19. maj kl. 17:30-19:30.
Tilmelding til skoleleder Mette Ploug på 3044 9159 eller mepni@ringsted.dk
Hilsen Kildeskolen og børnehave
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Tirsdagsklubben skriver
Tirsdagsklubben bliver nødt til at ændre indhold af et arrangement i denne
sæson. Se senere!!
Der har været lidt færre deltagere end tidligere til både foredrag og fester.
Hver anden tirsdag kører kortspil som vanligt med både et herre og et damehold
til Whist!
Der vil altid være plads til flere spillere!!
Som sagt, vi er lidt på „vågeblus“ og glæder os til at kunne samles uden at have
Corona med som blind passager.
Den 25. januar er der Status med efterfølgende Banko.
Der er afbud fra „Brand og redning i Københavns Lufthavn“. Den 8. februar
holder vi i stedet en sang- og fortælledag, hvor Max står for det musikalske.
Arbejdsgruppen sørger for fælles kaffe- og kagebord denne dag.
Den 22. februar er der rejseforedrag med Lis Andersen og Kurt Hansen,
Ringsted. Turen går til Antarktis.
Sæsonafslutning den 8. marts byder på et lettere traktement, sang m.m.! Pris
pr. deltager (alt incl.) er 100 kr.
Tilmelding senest den 1. marts til en af nedenstående: Else 2588 9818, Jonna
2991 3380, Magda 6160 5275 og Inga O. 2094 9180.
De bedste hilsener og på gensyn, Arbejdsgruppen

10

Gyrstinge kirke
februar - marts 2022

Spiseklub for enlige
Den corona er skyld i mange ting. Spiseklubbens årlige nytårsfest planlagt i
januar måtte udsættes, men bedre sent end aldrig, som man siger, og derfor
inviteres enlige nu igen til
Nytårsfest 9. februar 2022 kl. 18.00 i Gyrstinge Præstegård
Og så håber vi ikke der er noget der spænder ben for festen denne gang.
Er man enlig er man velkommen til at deltage. Blot skal man tilmelde sig til Inga
på tlf. 29 11 37 05 såfremt man ikke tilmeldte sig på sidste spiseaften helt
tilbage i november.
Spiseklubben mødes for at nyde et måltid mad sammen, og det er som regel 2.
onsdag i måneden, og det koster 50 kr. at deltage. Som altid tilberedes maden
af frivillige „kokke“, og opgaverne fordeles mellem deltagerne.
Klubbens motto er: at maden smager ligesom bedre, når den indtages i et godt
selskab, så har det vakt din interesse så prøv at komme.
Med venlig hilsen Spiseklub for Enlige.
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Menighedsrådet skriver
Menighedsrådet er valgt for en fireårig periode, og vi er godt i gang med vores
andet år. Hvert år inden 1. søndag i advent skal der fordeles poster blandt
rådets medlemmer. Det gjorde menighedsrådet på vores novembermøde. Der
var genvalg til alle, så vi varetager alle de samme opgaver et år mere.
Julen 2021 blev også præget af, at vi er i coronatider, men dog ikke så restriktivt
som i 2020. Vi kunne komme i kirke dog med begrænsninger. Der var dog
mærkbart færre i kirke hen over jul og nytår, hvilket ikke kun gjaldt i vores
sogn, men var generelt for kirker i hele Danmark.
Nu er de fleste restriktioner ophævet, og vi forventer at gå et mere normalt
forår i møde. Mon vi så ikke kan mødes i forskellige sammenhænge – ligesom
„vi plejer“. I menighedsrådet satser vi i hvert fald på igen at kunne mødes til
fyraftensgudstjeneste med efterfølgende spisning, til foredrag og udflugt, til
koncerter mv.
Færdes man i præstegårdshaven eller deromkring, har man nok bemærket, at
en del træer nu er fældet og fjernet. Det var de såkaldte risikotræer. Efter sådan
et omfattende arbejde er der efterfølgende nogle reparationer på bl.a. stier, og
når føret tillader det, skal de nok blive udbedret, så det bliver godt igen at gå tur
i haven.
Men hvor har det givet lys og luft til haven, og nogle af de flotte og
bevaringsværdige store træer kan nu komme til deres ret.
Næste projekt er at få ryddet op omkring søen og derfor indbydes der til
arbejdsweekend 5. og 6. februar. Se mere omtale af weekenden anden
steds i bladet.
Vi har ansat ny organist fra 1. februar, - Ida Nystad- og nogle har nok allerede
mødt hende, idet Ida har afløst ind imellem ved kirkelige handlinger de sidste
par måneder. Men vi vil byde hende rigtig velkommen d. 13. marts kl. 14.00
i Bringstrup Kirke. Her vil hun sammen med kirkesangerne Thilde og Jørgen
medvirke ved en forårskoncert. Efter koncerten er menighedsrådene vært ved
let traktement.
Vi tror fuldt og fast på, at der nu igen er mulighed for en forårsudflugt for ældre
og efterlønnere. Den har altid ligget anden tirsdag i maj, og det holder vi fast i –
så udflugt tirsdag d. 10. maj 2022. Vi vil i år markere, at det er 150 år siden
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Menighedsrådet skriver
Grundtvig døde og lade det indgå som et tema til udflugten. Der vil som optakt
blive indbudt til foredrag om Grundtvig, og turen vil gå til bl.a. Rønnebæksholm
og Udby kirke. Turen er i planlægningsfasen så mere om den i næste nummer af
Bøgebladet.
Nogle gange kan vores ønsker til arrangementer overgå, hvad der i virkeligheden
kan lade sig gøre. Vi havde sammen med vores præst de bedste intentioner om
at holde fyraftensgudstjeneste i en af de 3 kirker i pastoratet sidste torsdag i en
måned – dog undtaget december og juli/august. Dels har corona spændt ben
for planen og dels kan vi se, at andre arrangementer kommer i vejen for
gudstjenesten. Næste fyraftensgudstjeneste skulle være i Gyrstinge torsdag den
24. februar, men den aflyses, da der også i denne uge er fastelavnsarrangement
i samarbejde med lokalrådet, begyndende med familiegudstjeneste kl. 14 og
efterfølgende tøndeslagning på Kildeskolen.
Planen for fyraftensgudstjenester tager herefter hensyn til andre arrangementer
som er i kirken, så næste fyraftensgudstjeneste er i Bringstrup Kirke torsdag d.
31. marts kl. 17.00. I Gyrstinge bliver den sammen med Skærtordagsarrangement i anledning af påsken d. 14. april, og sidste
fyraftensgudstjeneste inden sommerferien er i Sigersted torsdag d. 30. juni.
Menighedsrådsmøderne er offentlige, og man er altid meget velkommen. En
ajourført kalender findes på Gyrstinges hjemmeside, ligesom også referatet fra
vores møder kan findes der. Vi har aftalt møder for 2022, men med et så langt
perspektiv kan der komme ændringer undervejs.
Vi i Gyrstinge menighedsråd og Bringstrup Sigersted menighedsråd vil gerne
have - og har sammen besluttet at få lavet egen hjemmeside, og Peter Borring
har gennem nogen tid arbejdet på et udkast. Vi håber, vi inden længe kan
præsentere den, og at den må blive til gavn og glæde for vores sogne.
Med venlig hilsen Menighedsrådet
v/Kirsten Forsingdal
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Præsten skriver
Diakoni – hvad er det nu?
Diakoni er et af de ord, som teologer og præster smider om sig med. Nu sker
det igen! Ordet stammer, i lighed med mange andre kirkelige begreber, oprindeligt
fra det græske sprog og betyder tjeneste. Når samtalen falder på, hvad kirkens
opgaver består i, hører diakonien til blandt de mest oplagte svar. En anden
væsentlig opgave er Ordets forkyndelse. Det vil sige, at Evangeliet læses, høres
og udlægges, og sakramenterne – dåben og nadveren – forvaltes. Og så er der
alt det andet, der foregår i og i forlængelse af kirken. Hvor forkyndelsen drejer
sig om Ordet, handler diakonien om gerningen og handlingen over for andre
mennesker. At høre evangeliet skal opbygge den enkelte åndeligt, men bør i
bedste fald også føre til handling. Eller som det hedder i Jakobs Brev: Vær
ordets gørere, ikke blot dets hørere (Jak.1,22). Vi er ordets hørere, når vi
deltager i en gudstjeneste. Ordets gørere, bliver vi, når vi omsætter ordene om
næstekærlighed til handling. Det er sket, at jeg er stødt på følgende fordom:
Kirken har så mange penge (Nå!), og videre….Hvorfor giver I ikke jeres
mange penge til de fattige? Så er den gode stemning sat!
Menighedsplejen
Kirkens indtægter er båndlagt til at vedligeholde de bevaringsværdige kirker og
til at aflønne kirkens medarbejdere. Oven i det kommer en del andre udgifter.
Der er således ingen menighedsråd, der ligger inde med store summer, som de
kan fordele efter forgodtbefindende. I de fleste sogne udgår det diakonale/
sociale arbejde fra menighedsplejen. I sogne, hvor der uddeles f.eks. julepakker,
er det sognets menighedspleje, der modtager ansøgninger om julepleje og fordeler
den. I nogle sogne står menighedsplejen for f.eks. besøgstjenesten, ligesom
man før i tiden stod for pleje af sognets syge, Det er typisk sognepræsten og et
par medlemmer af menighedsrådet, der står for arbejdet i menighedsplejen. I
større sogne kan menighedsplejen have form af en bestyrelse, der administrerer
en række fonde. Den type af menighedsplejer kan i nogen tilfælde være i stand
til at uddele ret store beløb, hvis fondene er pengestærke. Bestyrelsen af den
type af menighedsplejer består af sognepræster og menighedsrådsmedlemmer.
Landets menighedsplejer er organiseret i Samvirkende Menighedsplejer.
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Præsten skriver
Kirkens Korshær
Kirkens Korshær blev stiftet i 1912. Formålet var – som nu – at hjælpe
mennesker i nød uanset deres baggrund og tro. Først var det primært
forkyndelsen, der optog Korshærens arbejde. Ikke i kirken, men på de utallige
beværtninger og værtshuse i København. På et tidligt tidspunkt indså man, at
forkyndelsen af Ordet ikke kunne stå alene. Det var ikke forsvarligt at møde
mennesker i dyb fattigdom uden at hjælpe dem ud af armoden. Kirkens Korshær
er blevet omtalt som „folkekirkens diakonale arm“. Indirekte udfører folkekirken
diakonalt arbejde gennem menighedsplejerne og en række sogneaktiviteter,
som har et mere eller mindre diakonalt sigte. Men diakonien hands on, som det
vist hedder på moderne dansk, den står Kirkens Korshær for gennem drift af
varmestuer, „skæve“ boliger, herberger og andre diakonale tiltag. Driften
finansieres blandt andet af de mange genbrugsbutikker landet over. Teologisk
set står Kirkens Korshær i forlængelse af folkekirken i kraft af de 20
korshærspræster, der er stillet til rådighed for Kirkens Korshær af den danske
folkekirke. De er funktionspræster i lighed med præster, der er ansat på
sygehuse, fængsler, arresthuse, i de tre værn o.a. Alle korshærspræster er tillige
knyttet til et sogn i folkekirken. Desuden er korshæren og folkekirken tæt
forbundne i form af utallige indbyrdes relationer og frugtbart - og ganske ofte
fornøjeligt - samarbejde.
Diakoni – her og nu
Som nævnt før handler diakoni om at tjene næsten. Det betyder ikke, at vi skal
være tjenere for hinanden. Man kan sagtens tjene hinanden uden at være frivillig
i en varmestue eller genbrugsbutik eller sidde på kirkebænken hver dag. Det
handler om at have øje for hinanden og være til stede. At spørge sig selv, hvem
kan bruge en hånd? Hvem trænger til en besked på telefonen, på Facebook
eller til noget så gammeldags som en telefonopringning? Hvem trænger til en
julehilsen? Diakoni består også i at være en del af
fællesskabet i lokalområdet, som for en tilflytter
forekommer både iøjnefaldende og imødekommende.
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Kom til arbejdsweekend i Gyrstinge præstegårdshave
Lørdag den 5/2 fra 9.00 til 16.00 og søndag den 6/2 fra 9.00 til 15.00
Vi er igang med en renovering af byens fælles-park, for at gøre den mere sikker
og hyggelig at færdes i. Både for børnehave/sfo, dagplejen og alle dem der
nyder at gå tur i parken/haven.
Vi har fået professionelle til at fjerne de farlige risikotræer, og nu kommer vi til
næste trin hvor vi med frivillig hjælp vil prøve at få ryddet selvsåede træer og
buske. Vi forestiller os at starte omkring søen som gerne skulle frem i lyset så vi
alle kan færdes og nyde området. Og når vi det går vi videre til områderne
omkring søen,
Her vil vi tynde ud i træer og buske for at give luft og plads til de flotte træer og
frembringe stierne i deres oprindelige form.
Vi håber at der er nogle der kunne være interesseret i at give en hånd med, al
hjælp vil vi tage imod med glæde. Der er brug for både folk der kan bruge
motorsav på forsvarlig vis og generelt havearbejde.
Menighedsrådet vil være vært med kaffe/kage, lækker frokost samt øl/vand.
PS. Alle der deltager vil være forsikret af kirkens fællesforsikring.
Tilmelding nødvendig til Peter på tlf: 22115920 eller kirken@gyrstinge.dk
af hensyn til forplejning og forsikring
Så kom og brug nogle timer, en dag eller to dage, vi glæder os.
Mvh
Peter Budal Jensen
Kirkeværge for Gyrstinge kirke
Tlf. +4522115920
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted
Februar
06.
13.
20.
27.

Sigersted 9.00 (Mette Marbæk Johansen)
Gyrstinge 10.30
Sigersted 10.30
Gyrstinge Familiegudstjeneste 14.00 (Conni Gosmer Schmidt)

Marts
06.
13.
20.
27.
31.

Bringstrup 9.00 (Conni Gosmer Schmidt)
Gyrstinge 10.30
Gyrstinge 9.00 - Sigersted 10.30
Sigersted 9.00 - Bringstrup 10.30
Bringstrup Fyraftensgudstjeneste 17.00

April
03.
10.

Bringstrup 9.00 - Gyrstinge 10.30
Gyrstinge 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.: 22 43 64 62
Mandag: fridag

Træffetider:
Træffes efter aftale.
mandag: fridag
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Festsalen skriver
Connie Hansen connie@conkir.dk
23667466
Autodidakt. Medlem af malergruppen Urban Art.
Jeg har arbejdet med mennesker hele mit arbejdsliv, nu er jeg gået på pension
og har derfor kastet mig over maleriet på fuld tid. Jeg har i mange år tegnet,
malet, set kunst og nydt det.
Jeg har opsøgt og fået undervisning af forskellige kunstnere, der alle på meget
forskellig vis har inspireret mig. Ulla Haugaard Jeppesen, Christina Kjelsmark,
Janusz Tyrpak, Kit Albinussen. Samt min maler gruppe Urban Art.
Jeg har udstillet på Solvang bibliotek,
Solvangs samt Nathanaels kirken, Bio
Bernhard i Præstø, boligforeningen 3b,
Socialtilsyn Øst Holbæk, beboerhuset
Tinggården.
De udstillede billeder er inspireret af
lange gåture ud i sommerlandet 2021.
Jeg forsøger ikke at male et billede af naturen,
men lader mig inspirere af den.
At lege med materialer, teknikker og glimt af set
natur, farverne og lyset har været min store
inspirationskilde.
Billederne er for langt de flestes vedkommende
malet på akvarelpapir, nogle i akryl og andre i
en blanding af akvarel og olie kridt.
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Kilden til fitness skriver
Kilden til Fitness inviterer til Generalforsamling
Sted og tid: Landsbyhuset tirsdag d. 22. februar 2022 kl. 19.00
Agenda
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning v/ Formand Lone Sanggaard
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2021 v/kasseren
6. Fremlæggelse af budget 2022 v/kasseren
7. Valg af bestyrelse
Følgende er på valg:
Formand Lone Sanggaard, næstformand Kim Lynghøjen, sekretær
Karin Christensen, potentiel suppleant Tine Kasting samt 2
billagskontrollanter Arne Aagesen og Erling Hof Pedersen.
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Vel mødt!
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Læserne skriver
Landbruget „Dortheaslyst“
Det var en officer der undtagelsesvis fik lov til at købe den gamle gård af Sorø
Akademi i 1796, der lå tæt op ad Ørslevvestergården. Han rev den ned og
byggede den nye lidt sydligere i Ørslevvester (nu Egerupvej 131), og gav gården
et mere personligt og prangende navn end almindelig blandt bønder,
„Dortheaslyst“, hvis mest for at behage hans hustru.
Skolelærer Jens Hjertmann Jensen og Ellen ejede „Dortheaslyst“ i en årrække,
men da Jens Sørensen blev gift med deres datter Ane Sofie den 12.11.1884,
overtog de kort tid efter landejendommen, da Jens Sørensen var uddannet
mejerist og havde en stor malkekvægbesætning var det derfor kun naturligt, at
han med vanlig ildhu gik ind for oprettelsen af Gyrstinge sogns Andelsmejeri i
1885.
Jens Sørensen var også sognerådsformand i 19 år fra 1898-1917, udtrykket
„sognekonge“ var i dette tilfælde ikke helt uberettiget, men alle følte sig godt
hjulpet.
Desuden var han medlem af Sorø Amtsråd fra 1910-1916, formand for
Gyrstinge sogns Sygeplejeforening i 20 år, vurderingsformand for umyndiges
midler og for Skyldsrådet, samt naturligvis medlem af bestyrelsen eller formand
for de fleste af sognets og egnens landbrugsfaglige sammenslutninger og
foreninger.
Brugsforeningen i Ørslevvester blev i 1899 oprettet på hans initiativ. På mtr.
14e, rev han det gamle forfaldne hus ned og opførte her i stedet en bygning af
svært egetømmer fra en af Frederik den 4.s rytterskoler fra 1720erne - denne
havde stået i Ørslev Under Skoven under Ringsted kloster, nu blev den
genopbygget og indrettet som Ørslevvester Brugsforening.
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Læserne skriver - fortsat
I 1930 byggede Jens Sørensen et nyt stuehus „Dortheaslyst“, men døde året
efter.
Det var så svigersønnen Marius Beck, der var gift med datteren Laura, der
overtog landbruget „Dortheaslyst“ i 1931.
Kampestensmuren, det noget ejendommelige monument, som står lige ud til
vejen, er gavlen af staldlængen til landbruget til det gamle „Dortheaslyst“. Hele
ejendommen var fredet, men staldlængen kollapsede i 1940, men selv om det
meste af den gamle staldlænge var sunket sammen, måtte man ikke rive den
sidste del af kampestensmuren ned.
Børge Johansen

Det gamle „Dortheaslyst“ og længe med kampestensgavl.
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GØLF skriver
Da Gyrstinge skole kun havde fire klasser.
Skolen i Gyrstinge hedder nu KILDESKOLEN. Et navn, den fik efter
sammenlægningen med Bringstrup skole i 1991. Men før den tid hed den
GYRSTINGE SKOLE. Den blev bygget i 1954 (indviet i december), og før
den tid var der hele tre skoler i sognet: en forskole for de 7 til 9-årige (nuværende
bygning: Bakkegårdsvej 96) og to hovedskoler for de 10 til 14-årige: en i
Ørslevvester (nuværende bygning: Egerupvej 132) og en i Gyrstinge (nuværende
bygning lige over for kirken).
I den nye skole delte man eleverne fra ca. 7 til ca. 14 år, altså syv årgange, i kun
fire klasser. Der var derfor også kun fire faste lærere. 1. klasse dengang bestod
af én årgang, fuldstændig som 1. klasse i vore dage. Efter 1. klasse gik eleverne
to år i samme klasse. Det vil sige, at 2. klasse bestod af to årgange. For at sikre
en årgangsdelt, fortløbende undervisning i dansk og regning, som „matematik“
hed dengang, delte man 2. klasses elever i disse to fag.
I skolens 3. klasse (svarende til vore dages 4. og 5. klasse) og 4. klasse (svarende
til 6. og 7.) underviste man to årgange i samme klasselokale. Yngste halvdel af
3. klasse blev så kaldt „lille tredje“ og den ældste halvdel „store tredje“. I „lille
tredje“ kunne eleverne naturligvis ikke regne lige så svære stykker som eleverne
i „store tredje“; men man havde dengang trykte lærebøger, som på samme side
havde både lettere regnestykker til de yngste og sværere til de ældste indenfor
samme regneart. I begyndelsen af timen kunne læreren så gennemgå f.eks.
minusstykker på tavlen fælles for hele klassen, og derefter kunne eleverne gå i
gang i deres regnehæfter med stykker på hvert deres niveau. Havde man så
den samme regnebog i to år? Nej, næste skoleår, hvor „lille tredje“ var blevet til
„store tredje“, fik man nye bøger, som var indrettet på samme måde. En A-bog
og en B-bog. På samme måde var lærebøger i skriftlig dansk og læsebøger
indrettet.
I „fortællefag“ som historie, geografi, naturhistorie havde man 2-årige pensa,
og det var tilfældigt, om en elev hørte om Europas geografi før om Danmarks,
om bronzealderen før om stenalderen, om nye testamente før om gamle
testamente osv.; men hver anden årgang fik stoffet i den kronologisk rigtige
orden. I gymnastik havde man piger og drenge hver for sig. Kun pigerne blev
undervist i håndarbejde og skolekøkken, og kun drengene i sløjd.
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GØLF skriver - fortsat
I en gammel „skoledagbog“ kan man læse:
SKOLEÅRET 1962/63
August. Skoleåret begyndte d. 13. august kl. 8
Lærerkræfter: E. Skovlund Laursen (førstelærer (= skoleinspektør (red.))
Vita Larsen, Anneli Brøndtoft, Max Brøndtoft
Antal elever: 4. klasse – 28 elever, 3. klasse – 30, 2. klasse - 32 og 1. klasse 14 - i alt 104 elever
Silende regnvejr var hverdagsbegivenhed i hele august måned, og høsten kom
først i gang i begyndelsen af september.
September. Mange børn måtte i denne måned tage fri fra skolen for at være
behjælpelige med den meget besværlige høst, og skolefridagen d. 17. blev
udnyttet godt.
Fjerde klasse stillede et pige- og et drengehold til håndboldstævnet i Ringsted
og begyndte at træne flittigt.
Oktober. Den 5. oktober mødte vi i pulje 3 Kirkeskovskolen og Slagelse
private Realskole ved stævnet for amtets skoler i Ringsted. Det var drengene,
der spillede uafgjort 1 – 1 mod Kirkeskovskolen og vandt over Slagelse private
med 4 – 1, hvorved de vandt puljen og fik en sølvplade. Pigerne vandt over
Munke Bjergby, men tabte til Korsør.
November. Efter fridagen d. 19. begyndte vi tirsdag d. 20. med vintermødetider:
1. time 8.30 – 9.20, 2. - 9.25 – 10.10, 3. - 10.20 – 11.05, 4. - 11.10 – 12.00,
5. - 12.25 – 13.10, 6. - 13.15 – 14.00, 7. - 14.05 – 14.55.
December. Mandag d. 3. stod i adventskransenes tegn, og i løbet af ugen
begyndte granguirlanderne og julebillederne i kridt at pynte på klassernes tavler.
Morgenlandskaberne er enten kridende hvide af rimfrost eller tunge og triste af
grå tåge. Lørdag d. 22. afholdt vi juleafslutning, først i klasserne, siden omkring
juletræet i gymnastiksalen. Vi sang 2 – 3 julesalmer omkring træet, delte
sodavand og basser ud nede i kældergangen, sluttede med sanglege og
godteposer og ønskede hinanden glædelig jul. Børnene hjalp med at rydde op
og gik derefter hjem i det herligste julevejr med frost og sne.
Januar. Frosten og sneen har nu holdt sig uden afbrydelse i ca. fire uger, og
både skøjter og ski er blevet brugt flittigt i juleferien.
Bøgebladet februar 2022
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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

Ledig annonceplads
kontakt Lokalrådet
for tilbud
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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 Mette Ploug Nielsen
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 februar 2022
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Kalender
Februar

23.
27.

Bøgebladet udkommer
Tirs.klub.: Kortspil og andre spil
Arbejdsweekend, præstegårdshaven, kl. 9.00
Kaffebord, Landsbyhuset, kl. 14.00
„Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 15.00, hver mandag
Tirs.klub.: Fortælle- og sangdag
Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19.00
Nytårsfest, Spiseklub for enlige, præstegården, kl. 18.00
Tirs.klub.: Kortspil og andre spil
Mobibben kommer til Gyrstinge
Tirs.klub.: Rejseforedrag,
Generalforsamling, Kilden til fitness, Landsbyhuset, kl. 19.00
Menighedsrådsmøde, præstegården, kl. 19.00
Fastelavn, familiegudstjeneste og tøndeslagning, Gyrstinge

Marts
01.
03.
08.
09.
16.
21.

Tirs.klub.: Kortspil og andre spil
Beboermøde, Lokalrådets årsmøde, Landsbyhuset, kl. 19.00
Tirs.klub.: Sæsonafslutning
Menighedsrådsmøde, præstegården, kl. 19.00
Fællesspisning, Landsbyhuset, kl. 18.00
Mobibben kommer til Gyrstinge

01.
05.-06.
06.
07.
08.
09.
15.
21.
22.

April
Bøgebladet udkommer
Kaffebord, Landsbyhuset, kl. 14.00
Mobibben kommer til Gyrstinge

03.
19.

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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