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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 juni - deadline 22. maj
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Lokalrådet skriver
Kære Læsere
Der er forår i luften og det betyder ofte, at man så kan finde havemøblerne
frem. Der går dog heller ikke så lang tid, som der har gjort, før du kan finde
cyklen frem og cykle på den nye cykelsti mellem Gyrstinge og Holbækvejen Byrådet har nemlig godkendt ekspropriationen, hvilket betyder at
udbudsmaterialet kan blive sendt ud. Teknik- og Miljøforvaltningen regner med,
at etableringen starter til maj.
Lokalrådet arbejder lige nu på, at få arrangeret en aften med Stand-up komikere,
og vi arbejder ud fra en dato der hedder 3. juni 2022, men det er ikke endeligt
bekræftet i skrivende stund, så vi skal nok lave nogle opslag når vi kan datoen,
så vi kan mødes til en fredag med massere af grin, øl og vand.
Vi arbejder også på at få etableret en permanent udendørsscene i
Præstegårdshaven, hvor Menighedsrådet har sagt ja til, at vi gerne må etablere
den. Lige nu er den på projektstadiet, men vi er allerede ved at samle det sidste
materiale, så vi kan søge diverse Fonde med henblik på at få finansieringen på
plads. Det er så tanken at scenen vil kunne bruges til diverse udendørs- koncerter,
gudstjenester, undervisning, foredrag etc. for lokale foreninger og Kildeskolen.
Billedet på næste side er fra den scene, hvor vi har hentet inspirationen fra.
Købmand i byen var et noget der blev diskuteret på seneste beboermøde, og
derfor er vi lige nu ved at kigge på muligheden for, at få en containerløsning til
byen, som dem I måske har hørt om i TV og Dagbladet. På kommende
Lokalrådsmøde den 5. april kl. 19:00 i længen på Præstegården kommer der
en og fortæller lidt mere om konceptet.
De bedste forårshilsner
Jess Friis, Formand
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Lokalrådet skriver - fortsat

Mulig udformning af scene i præstegårdshaven.

Forsidefoto
„Roser er røde, violer er blå...“ - og kigger frem i solen lige nu.
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Byg & Bo i Gyrstinge &
Ørslevvester
Ordinær generalforsamling afholdes
mandag den 25. april 2022 kl. 19:00
i Landsbyhuset i Gyrstinge.
Dagsorden i flg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
Bestyrelsen
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Landsbyhuset skriver
Fællesspisningen i marts blev en succes, og 50 gæster mødte op med god
appetit, så der kun lige akkurat var mad nok. Det har vi lært af, så næste gang
skal der skrælles endnu flere kartofler. Vi siger mange tak for opbakningen. Vi
springer ud i det igen
torsdag den 28. april kl. 18 i Landsbyhuset,
hvor menuen står på forloren hare. Vi håber selvfølgelig at se lige så mange som
sidst, og vi lægger os i selen for at lave mad nok. Prisen bliver igen 50 kr. for
voksne og 20 kr. for børn. Tilmelding skal ske til Vera på tlf. 23643113 eller på
mail til vera@gyrstinge.dk senest torsdag den 21. april. Vi vil som altid gerne
have hjælp i køkkenet, så sig endelig til, hvis du har lyst til at give en hånd med
maden, opstilling af borde, oprydning, opvask eller bage en kage. Vi er
taknemmelige for al den hjælp, vi kan få.
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Kløverlund skriver
Kære naboer
På Bakkegårdsvej 66 har vi – som mange måske allerede har bemærket –
startet en grøntsagsproduktion op. Grøntsagerne er blot en ud af mange ting, vi
har sat i gang på gården. Vi har i løbet af de sidste 1,5 år plantet 80 valnøddetræer
og 60 spisekastanjer, som fundamentet i vores nødde- og frugtplantage. Mens
vi venter på, træerne bliver store og bærer frugt, dyrker vi forskellige grøntsager
og kløvergræs mellem rækkerne. I år har vi blandt andet kartofler, kål, løg,
bønner, majs og græskar i marken. Tættere på huset har vi markedshaven, som
er en kæmpe køkkenhave, hvor vi indtil videre har sået spinat, salater, gulerødder,
rødbeder, forårsløg, hestebønner mm. Mange flere grøntsager følger vejen ud i
jorden de kommende måneder. På markerne får vi hjælp af geder, får og høns
til at holde styr på græsset.
Alt vi dyrker på gården er økologisk og vi har særligt fokus på at opbygge en
sund og frugtbar jord. Det handler blandt andet om at gøre det godt for
regnormene og alt det andet liv, der er i jorden. Hvis mikrolivet trives, så har
afgrøderne nemlig de bedste forudsætninger for at vokse sig store og næringsrige.
Til juni åbner vi i vejboden. Hvis man ikke lige kommer forbi, kan man komme
på vores sms-liste, hvor vi hver uge skriver ud, hvad der er klar til høst i marken,
og så kan man bestille det man har lyst til. Man kan også blive abonnementskunde
hos os og hente en pose grøntsager hver torsdag fra juni til november, læs mere
på vores hjemmeside: www.kløverlund.dk
Søndag den 1. maj holder vi åbent hus på gården i forbindelse med det
landsdækkende arrangement ’Åben Gedestald’. Vi
håber at en masse mennesker fra området har lyst
til at kigge forbi - enten den dag eller en anden!
Mange hilsner Alvilda, Nor, Juni, Mads og
Signe (Tlf. 22629796)
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Ordinær generalforsamling i
Gyrstinge-Ørslevvester Lokalhistoriske
Forening
torsdag den 21. april 2022 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: Ingen.
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
(på valg: Ida Gimsing Petersen og Svend-Aage Kristensen).
6. Valg af 1 bestyrelsessuppleant (på valg: Max Brøndtoft).
7. Valg af 1 revisor (på valg: Arne Aagesen).
8. Valg af 1 revisorsuppleant (på valg: Bjarne Krog).
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.

Bøgebladet april 2022

9

Tirsdagsklubben skriver
Siden sidst: Klubben har pt 38 medlemmer, hvoraf de 17 deltog i Statusmøde
med efterfølgende Banko, den 25. januar.
Efter beretning og regnskab var der valg til Arbejdsgruppen, som hidtil har bestået
af 7 medlemmer. Inga Olsen ønskede efter 28 års arbejde at stoppe. Inga har
været et trofast og meget engageret medlem i Tirsdagsklubben. Inga fik en
buket blomster og stor klapsalve for sin store arbejde for klubbens „ve og
vel“. Ligeledes ønskede Karin (som ikke deltog i mødet) efter 10 år at stoppe
som medlem, da hun er flyttet til Dalby. Også en stor tak til Karin for hendes
indsats i Arbejdsgruppen.
Desværre var det ikke muligt at få valgt nye medlemmer til udvalget. Heldigvis
tilbød flere deres hjælp, når der er brug for ekstra hænder til div. praktiske
opgaver. Jonna, kasserer, anbefalede uændret kontingent dvs. 100 kr.
Medlemskab er ikke nødvendigt, men giver rabat ved flere af klubbens
arrangementer.
Bankospillet blev styret på bedste vis af Else, Elna sørgede for kaffe og vi
andre var med på sidelinien.
Den 8. marts var 26 deltagere med til på festlig vis at fejre forår og afslutning på
en god sæson.
Vores UDFLUGT er fastlagt til at finde sted TIRSDAG DEN 14. JUNI, med
afgang fra Gyrstinge om formiddagen.
Endnu er mål for turen ikke lagt fast, men flere gode forslag blev bragt på banen
ved Statusmødet.
Tirsdagsklubben vil igen være med til Sct. Hans Festen i Gyrstinge Præstegård,
hvor der sælges kaffe/ te og lagkager.
Arbejdsgruppen er trukket i arbejdstøjet og glæder sig til at præsentere program
for den kommende sæson.
De bedste hilsener og ønsker om et godt forår/sommer!
På gensyn, Elna, Else, Jonna, Magda og Hilde
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Gyrstinge kirke
april - maj 2022

Konfirmation
Følgende konfirmeres i Gyrstinge kirke
Bededag, den 13. maj 2022 kl. 10.00
Lærke Bovenschulte
Mejse Østergaard Nielsen
Cecilia Petersen
Luca Lejon Houmand
Marius Noel Mørch Hansen
Klara Lind Rosenkjær
Adam Louis Schirmer
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Menighedsrådet skriver
Præstegårdshaven: Stor tak til alle jer mange hjælpere som i en weekend i
februar og marts hjalp med at få „ryddet op“ i præstegårdshaven efter alle
risikotræerne var blevet fældet. Ja, vi ved godt, at lige nu kan det se lidt bart ud,
og man tænker, at vi er gået for hårdt til den, og der er ryddet for meget - men
bare vent. Når først der kommer blade på træerne, vil det tage sig helt anderledes
ud, og når vi får dels genoprettet stierne og dels taget fat på vores planer for at
få plantet nyt - i første omgang omkring søen - er vi i menighedsrådet
fortrøstningsfulde med at haven kommer til at fremstå rigtig flot.
Hvad med CO2 regnskabet og klimapåvirkningen? Vi ved det godt. At
fælde så mange træer bidrager ikke til et positivt CO2 regnskab, og derfor er
det også vigtigt at have sig for øje, at når der fældes et træ et sted, så skal der
plantes et nyt et andet sted. Menighedsrådet føler sig forpligtet til at være med
til at bidrage til et positivt CO2 regnskab til de kommende generationer, og
derfor vil vi på sigt få tilført nye træer og planter på vores område. Skal vi nå at
reducere CO2 udledningen inden 2030 med 70%, som er folketingets
målsætning, skal kirken også bidrage. Ja, det skylder vi simpelthen vore
efterkommere.
Ud over at plante flere træer, buske og blomster kan man også begynde med at
se på, hvad der kan gøres på de eksisterende arealer. Så er vi i gang. Vi kan
lade græsset gro, og bare slå det nogle steder, så der kommer nogle stier at
færdes på. Vi kan harve i græsset, så græsserne ikke bliver så dominerende og
så forskellige blomster i det harvede. Det vil bier og insekter nyde godt af, og
være en fryd for øjet. Mulighederne er mange så det er bare at komme i gang.
For enden af Præstemarken har menigheden præsteskoven. Den står som urørt
skov, og det er vores plan, at det skal den vedblive at være. Ved at lade skoven
„passe sig selv“ får vi et område med stor biodiversitet til gavn for hele vores
miljø og klima. Vild skov og have kan vi ikke få for meget af.
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Menighedsrådet skriver
Børnetjenesten. To gange har vi haft besøg i kirken af Spætterne (de store
børnehavebørn) fra Kildeskolens børnehave. Temaet har være fastelavn og
børnene har skullet reflektere over ord som ensomhed, samhørighed, faste og
relationer. Det har været via fortællinger, sange og forskellige opgaver. Næste
tema er påske og her er nøgleordene opstandelse, forvandling, håb, tilgivelse
og næstekærlighed. Menighedsrådet er glade for at børnehaven har taget imod
vores invitation til at komme i kirken, og vi glæder os til det fortsatte samarbejde
også om andre emner. Ja, vi nyder simpelthen at få besøg af de glade børn.
Skærtorsdag. Der har været tradition for at mødes til lidt spiselig i kirken efter
Skærtorsdagsgudstjenesten, og det er gået på skift mellem de 3 kirker i
pastoratet. I år er det så i Gyrstinge Kirke, vi mødes til gudstjeneste, og derefter
er menighedsrådet vært ved et let måltid efter gudstjenesten. For at undgå
madspild bedes man i videst mulig omfang tilmelde sig til Peter Borring, og man
kan læse mere om arrangementet, som også annonceres i Lokalbladet Ringsted.
Pinsegudstjeneste ved Kilden. Også i år afholder vi pinsegudstjeneste /
friluftsgudstjeneste ved Kilden i St. Bøgeskov 2. pinsedag mandag d. 6. juni.
Det er en pastoratgudstjeneste og d.v.s. at det er en fælles gudstjeneste for
Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge sogne. Bor man uden for sognene er man
selvfølgelig også meget velkommen til at deltage.
Hjemmesiden. Er i luften men ikke færdig lavet. Det skal den nok blive, men
klik på www.bringstrupsigerstedgyrstinge.dk og se det foreløbige resultat. Har
man kommentarer og eller gode råd til siden må man gerne komme med dem.
Så kigger vi på dem i menighedsrådene.
Med venlig hilsen Menighedsrådet
v/Kirsten Forsingdal
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Præsten skriver
Den tillærte smag
„Det skal smage godt“, sagde en gæst i et madprogram, mens han tilberedte en
gryderet bestående af ketchup, piskefløde og kyllingesmåkød. Om det så smagte
godt, beror på en helt subjektiv vurdering fra det menneske, som måtte indtage
måltidet. Der findes fødemidler, som næsten alle holder af. I den anden ende
har vi så de smagsnuancer, som man af en eller anden grund skal vænne sig til
eller at holde af. Vi har hver vores favoritter og aversioner, men rosenkål, skaldyr,
indmad, blodpølse, visse kategorier af stærk spiritus og finker kan meget vel
falde inden for kategorien af madvarer, som mange har skullet vænne sig til.
For nylig kunne man i en af de landsdækkende aviser læse et portræt af en lidt
yngre mand, som gennem livet havde anset sig selv for at være en smule
gammeldags i forhold til sine jævnaldrende. Som et af eksemplerne på det
forhold, nævnte artiklen, at manden aldrig havde gået i skolefritidsordning, men
havde tilbragt eftermiddagene hos sine bedsteforældre. Her blev der trakteret
med kaffe og kage. Kage, ja, men kaffe? Man kan sagtens forestille sig, at det
har været eftermiddagsfornøjelsen for et modent ægtepar, men kaffe til en
skoledreng?
Om det skader at skænke kaffe til en skoledreng, er uden for denne artikels
horisont. Det er noget andet med te. Eller er det? Te er strengt taget et rusmiddel
med sin opkvikkende virkning. Ville te blive godkendt som nydelsesmiddel,
hvis det opfundet i 2022? Det er ikke sikkert. Kaffe er i lighed med te et
rusmiddel. Det drøftes af og til, om kaffen er skadelig for det menneskelige
helbred. Kaffens opkvikkende virkning overstiger teens, og bivirkningerne ved
kaffen er ligeledes mere markante. Ville kaffen blive godkendt som fødemiddel,
hvis den blev opfundet i dag? Det er tvivlsomt.
Ikke desto mindre bliver der drukket umådelige mængder af kaffe og te
Danmark. I vores tre kirker har vi indført kirkekaffe efter højmesserne
(gudstjenesten kl. 10.30). Vi samles om kaffen og de hjemmebagte småkager,
og ikke mindst hvad det fører med sig af snak og samvær. Det kunne godt lade
sig gøre uden kaffe, te og småkager, men selve kaffeudskænkningen signalerer,
at det er tilladt at samles og lade snakken brede sig.
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Præsten skriver
Til kirkekaffen er der indkøbt brikker med juice. Til børn og unge, forestiller
man sig, for børn og helt unge drikker jo ikke kaffe eller te. Det lader til, at der
er smagsnuancer, som man skal lære sig at holde af. Kaffe er en af dem, fordi
man studser over den ovennævnte drenge, der brød sig om kaffe. Skal et barn
indtage kaffe, må man spæde det op med mælk og sukker for at tage smagen –
af kaffe! Kunne barnet så ikke indtage noget andet end kaffe, kunne man
indvende. Det virker som om, at barnet vitterlig skal lære at holde af kaffen.
Skyldes det, at kaffen dybest set smager grimt, og det er en smag, som man
skal lære at holde af?
Jeg kender til en midaldrende herre midt, som ikke bryder sig om te, kaffe og
øl. Det skyldes ikke en særlig overbevisning eller fokus på sundhed. Han bryder
sig simpelthen ikke om smagen på noget af det. Men det må han da have lært i
løbet af sit lange liv. Hvorfor nu det?
På biblioteker og på kulturinstitutioner har man i de sidste tredive år kunnet
støde på et udmærket og helt gratis musikmagasin. På den bagerste side beretter
en aktuel person om sit forhold til musik i besvarelsen af en række faste spørgsmål.
En overgang lød et af de faste spørgsmål, om adspurgte havde oplevet en opera.
Det skal siges, at emnekredsen for musikmagasinet er rytmisk musik. Set fra
det synspunkt opfattes opera måske som en elitær og „svær“ genre. Musiksmag
er en subjektiv sag, så hvilke musikgenrer, der af den enkelte opfattes som
vanskelige er lige så subjektivt.
Vi lærer, at det vanskelige må man lære. Skal man lære at holde af kaffe, te og
øl? Skal man lære at holde af en bestemt genre inden for litteratur, kunst og
musik, blot fordi det ikke fanger ens opmærksomhed i første forsøg? Og til
sidst: Er det tilladt for voksne at holde af skumslik?
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Foredrag og udflugt for ældre og efterlønnere
Vi vil gerne markere, at det er 150 år siden Grundtvig døde. N.F.S. Grundtvig
(1783 – 1872) har ikke bare skrevet over 1500 sange og salmer, hvoraf mange
stadig synges. Han har også på mange andre måder sat sit præg på folkekirken
– så meget at man måske kan kalde den „grundtvisk“.
Derfor indbyder vi til foredrag om Grundtvig
Tirsdag d. 26. april i Gyrstinge præstegård kl. 19.30
Hvor Jutta Bojsen Møller vil komme og fortælle om bl.a. Grundtvig og
Marie.
Jutta kender vi fra tidligere, hvor hun har gæstet Gyrstinge med et foredrag om
Thomasine Gyllembourg, som i en periode boede på Ruhedal.
Da Grundtvig var en spændende personlighed og Marie Tofte hans store
kærlighed, ved vi, der venter os et par spændende timer i selskab med Jutta
Bojsen Møller, som er en rigtig god fortæller
Foredraget er for alle, gratis og menighedsrådet vært ved kaffe og kage.
*****
Udflugt for ældre og efterlønnere tirsdag d. 10. maj
Traditionen med udflugt for ældre og efterlønnere kan vi heldigvis igen afholde
2. tirsdag i maj, „som vi plejer“.
Turen går i år til Udby, hvor Grundtvig var præst. Vi ser både kirke og mindestuer.
Turen går herefter til Rønnebæksholm ved Næstved, som Marie Tofte ejede,
og hvor hun boede sammen med Grundtvig. I dag huser Rønnebæksholm bl.a.
kunstmuseum og stor herregårdshave med bl. a. 6500 m2 stor køkkenhave.
Undervejs er der frokost og eftermiddagskaffe.
Turen er under planlægning, så derfor gives ikke en detaljeret plan og ej heller
en pris for at deltage, men når alt er faldet på plads, kan man læse om det i
Lokalbladet Ringsted i uge 17, hvor vi indrykker en annonce om udflugten med
præcise data.
Tilmelding fra og med uge 17 vil ske til Peter Borring eller Kirsten Forsingdal
Foredrag og udflugt er to selvstændige arrangementer. Man kan tage hele
„pakken“ eller vælge den del, man ønsker.
Med venlig hilsen, Menighedsrådet
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted
April
03.
10.
14.
15.
17.
18.
24.
28.

Bringstrup 9.00 - Gyrstinge 10.30
Gyrstinge 9.00 - Bringstrup 10.30
Gyrstinge Skærtorsdag - aftengudstjeneste med spisning 17.30
Gyrstinge Langfredag 10.30
Gyrstinge Påskedag 9.00 - Sigersted 10.30
Sigersted Anden påskedag 9.00 - Bringstrup 10.30
Bringstrup 9.00 - Gyrstinge 10.30
Sigersted Fyraftensgudstjeneste 17.00

Maj
01.
08.
13.
15.
22.
26.
29.

Gyrstinge 9.00 - Sigersted 10.30
Sigersted 9.00 - Bringstrup 10.30
Gyrstinge 10.00 KONFIRMATION - BEDEDAG
Bringstrup 9.00 (NN)
Gyrstinge 10.30
Bringstrup 9.00 + 11.00 KONFIRMATION - KR. HIMMELFARTSDAG
Gyrstinge 9.00 - Bringstrup 10.30

Juni
05.
06.

Bringstrup 9.00 PINSEDAG - Sigersted 10.30
FRILUFTSGUDSTJENESTE VED KILDEN

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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Gyrstinge IF skriver
Så er vintersæsonen for børnegymnastikken slut, og der blev afholdt afslutning
tirsdag d.22. marts. Vi vil gerne sige tak til de instruktører som har fået holdene
op at køre efter den lange nedlukning efter Covid-19. Der har været fuld af
glade børn, som rigtig har fået rørt alle dele af kroppen. Fra næste sæson er det
lykkes os at skaffe en ny springinstruktør og vi glæder os til at kunne fortælle
meget mere lige inden sommerferien omkring hvilke hold og hvornår sæsonen
starter op igen.
I fodboldafdelingen fortsætter børneholdet indendørs lidt endnu. Det er stadig
for tidligt at gå ud da banerene er for våde og derfor ikke er klar til den belastning
som fodbold er. Som det ser ud lige nu, så håber vi at udendørssæsonen for
børneholdet starter op efter påskeferien. Følg vores Facebook side for nærmere
info.
Badmintonafdelingen træner fortsat og sidste uge der er træning er uge 17. Der
skal også lyde et stort tak til alle trænere her i badmintonafdelingen for en god
indsats igennem sæsonen.
Floorball afdelingens 30+ hold fortsætter indtil sommerferien, og her er det
Steen og Max som er kontaktpersoner, hvis du vil vide mere omkring holdet,
eller kunne tænke dig at få en prøvetime.
Vi har også afholdt vores årlige generalforsamling den 23. februar. Her må vi
bare konstatere at det ikke er noget som lokalsamfundet har interesse i at bakke
op omkring. Der mødte kun 5 bestyrelsesmedlemmer op. Her blev Jan
Christoffersen og Emil Holm Jørgensen genvalgt. Bestyrelsen har endnu ikke
konstitueret sig, men det sker på næste bestyrelsesmøde her i marts, men vi er
pt. 6 medlemmer af bestyrelsen. Hvis du skulle sidde og have lyst til at være en
del af det frivillige arbejde i GIF, det værende hjælper til diskofester eller du
måske ville være med til at planlægge og beslutte idrætsforeningens fremtid i
bestyrelsen, så hører vi gerne fra dig.
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Gyrstinge IF skriver - fortsat
Der har også for nyligt været skoleårets sidste sodavandsdiskotek. Her mødte
129 festglade børn op, som havde en fantastisk aften med deres venner. En
kæmpe tak til de få frivillige, som fik kørt festen til ende. Vi har fået super
respons, for jeres store arbejde, så endnu en gang tak fra alle de glade børn.
GIF er også i år med til at planlægge vores fælles byfest, som i år løber af
stablen lørdag d. 3. september. Så husk at sætte kryds i kalenderen denne

dag. Der vil i år igen være forskellige aktiviteter som sponsorcykelløb,
fodboldturnering og helstegt pattegris.
Oktoberfesten er også i støbeskeen, vi mangler lige at få de sidste ting omkring
musik og maden på plads, men datoen er der helt styr på det bliver lørdag d. 1.
oktober kl. 18:00. Så husk at sætte kryds denne dag og vær med til at få en
fantastisk aften med naboer og venner.
Til sidst vil vi i Bestyrelsen ønske jer alle et godt forår og god påske. Vi håber
vi ses snart, så vi atter kan få gang i vores mange aktiviteter igen. Indtil da så
pas rigtig godt på hinanden.
På vegne af bestyrelsen
Jan Christoffersen
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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 april 2022
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Kalender

April
03.
04.
05.
19.
21.
25.
28.
30.

Bøgebladet udkommer
Kaffebord, Landsbyhuset, kl. 14.00
„Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 15.00, hver mandag
Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19-21
Mobibben kommer til Gyrstinge
GØLF generalforsamling, præstegården, kl. 19.00
Byg og Bo, generalforsamling, Landsbyhuset, kl. 19.00
Fællesspisning, Landsbyhuset, kl. 18.00
Loppemarked, arr. GIF, Landsbyhuset, kl. 10-14

Maj
10.
13.
16.

Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19-21
Konfirmation, Gyrstinge kirke, kl. 10.00
Mobibben kommer til Gyrstinge

Juni
Bøgebladet udkommer
Friluftsgudstjeneste ved Kilden, St. Bøgeskov
Mobibben kommer til Gyrstinge
Tirs.klub.: Udflugt
Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19-21
Skt. Hansfest, præstegårdshaven

06.
13.
14.
23.

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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