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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 Térès Peyrelier, Gyrstingevej 103 29 88 87 34

Nina Overholdt, Gyrstinge Præstemark 3 22 58 12 20
Bjarne Krog, Ørnekildevej 22, Fjen. 57 80 94 57
Tonni Juel Hansen, Harpeager 1, Fjen. 29 63 70 71
Bjarne Emil Hansen, Gyrstinge Bygade 8
Mette Eck, Blødebjergvej 2 61 68 91 84
Jan Hansen, Gyrstinge Bygade 3 57 84 50 62

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: Ida Nystad
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 medio aug. - deadline 7. aug.
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Lokalrådet skriver
Kære Alle
Som noget nyt prøver Lokalrådet i år at etablere en stand-up aften, så hvis du
læser dette før den 3. juni kl. 19, så sæt kryds i kalenderen og kom ned i
Landsbyhuset og få et godt grin sammen med naboen.

Vi har flere forskellige ting på dagsordenen i Lokalrådet for tiden. Dels så
planlægger vi som nævnt Stand-up, men det tilbagevendende arrangementer
Sankt Hans og Jazzkoncert er også ved at blive planlagt, så vi kan få et par
gode aftener. Derudover har vi brugt en del tid på at drøfte og undersøge
muligheden for at få en Købmand til byen igen i form af en Containerløsning
som den de har fået nær Faxe. Vi er nu nået så langt at vi er gået i dialog med en
leverandør, og hvem ved om det måske lykkedes. Mere om dette efter
sommeren, hvor vi forhåbentligt er blevet lidt klogere.

Så har flere af jer set at der er kommet flag op ude på markerne langs Gyrstingevej
igen. Det skyldes at byggeriet af cykelstien mellem Gyrstinge og Holbækvejen
nu er gået i gang…..noget vi er rigtigt glade for i Lokalrådet, og glædes over vi
snart er en farlig skolevej mindre.

God sommer til jer alle - håber vi ses til nogle af de kommende arrangementer

Jess Friis
Formand for Lokalrådet
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 Kunst i festsalen skriver

 Forsidefoto
Forårsmark - mælkebøtter, eller Løvetand, i rigelige mængder!

Elly Rasmussen
Mail: masque@tilelly.dk
Hjemmeside: www.ellysgalleri.dk
Tlf. nr.: 23937431

Jeg hedder Elly Rasmussen og er bosiddende i Alkestrup
syd for Køge.

Mine malerier er figurative, hvor mennesker, dyr og
symboler indgår. Symbolikken og modsætninger spiller en stor rolle i mine
malerier. Mit ønske er at få beskueren til at reflektere over historierne i malerierne,
måske også i forhold til sin egen virkelighed.

De fleste værker bygger på egne oplevelser og samtaler med mennesker, jeg
møder på min vej i livet.

Jeg maler i akryl og mest i olie. På min hjemmeside kan man se tidligere og nye
værker samt udstillingssteder.

Jeg har fået undervisning af:
Den kroatiske kunstmaler Sami Gjuka
Den svenske kunstmaler Håkan Nystrøm
Den danske kunstmaler Christoffer Munch Andersen
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 Kildeskolen skriver

Jubii, sommeren nærmer sig med raske skridt. Alle klasser på skolen nyder at
kunne komme ud i det gode vejr. De sidste måneder har vi nydt at kunne spille
en masse musik både inde og ude. Måske har nogen af jer hørt de herlige toner,
som har spredt sig både i Ringsted og her på skolen.

Den 19.5. holdt vi fællesmøde med Peter præst, menighedsrådet, børnehavens
forældreråd, Kilden til Fitness, skolebestyrelsen, lokalrådet, idrætsforeningen,
Landsbyhuset og lokalhistorisk forening. Det var som altid en kæmpe fornøjelse
at mærke det store engagement der er for lokalområdet og for skolen. Vi glæder
os til samarbejdet det kommende år og ser allerede frem til at udvikle nye ideer
når vi ses igen til februar.

I starten af juni skal skolen på tur med menighedsrådet. Vi glæder os til en aktiv
dag på Trelleborg. Hvis nogen vil byde ind som frivillige, så er man velkommen
til at kontakte skolen.

Med venlige sommerhilsner, Mette Ploug
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JAZZKONCERT I
PRÆSTEGÅRDSHAVEN

Gratis koncert
Fredag den 12. august 2022

kl. 19:00
Præstegårdshaven

Gyrstinge Bygade 37
4100 Ringsted

Jazzkoncert i Præstegårdshaven i Gyrstinge med Jazzbandet
Pyndt-Baggesens Familieorkester

Alle er velkommen, så tag venner og familie under armen, og nyd en
sommeraften i haven.

Der sælges fadøl, vin, kaffe og kage under arrangementet

Arrangementet er støttet af Kultur og Trivselsudvalget i Ringsted Kommune
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Landsbyhuset skriver
I Landbyhuset har vi gang i mange vedligeholdelsesprojekter, men vi må nok
indse, at det ikke er det rigtige tidspunkt at få de største opgaver udført på, da
priserne er steget voldsomt og det er svært at skaffe håndværkere. Vi ønsker
på sigt at få udskiftet glasset på gavlene til nogle mere holdbare plader og på lidt
længere sigt skal vi have et nyt tag.
Vi har i stedet for sat gang i flere mindre opdateringer i huset, nogen har måske
bemærket at der er kommet sensorer på lyset i gangen ved fitness, for at undgå
at lyset er tændt hele natten.
Det samme vil ske i hallen, men så man stadig selv skal tænde og slukke lyset,
men hvis man glemmer at slukke lyset og der ikke er bevægelse i hallen slukker
det selv.

Lidt nyt til byen:
Vi har også besluttet at opsætte to ladere til EL-biler på Landsbyhusets
parkeringsplads, således at det vil være muligt for gæster i Vandrehjemmet og
festsalen at få opladet bilen. Men laderne er ikke kun tiltænkt gæster i
Landsbyhuset, men også jeres private gæster, hvis de skulle mangle lidt strøm
til bilen. Dato for opstilling og idriftsættelse må vente til næste nummer!

Internettet er også blevet opgraderet, så det nu skulle være muligt at afholde
større møder i festsalen uden begrænsninger i internetforbindelsen. Landsbyhuset
her nu 1000/1000Mbit forbindelse. Ny opgraderet projekter i festsalen er
ligeledes bestilt - uden pletter!
Hvis der er noget I synes vi mangler i Landsbyhuset, eller I har en god ide til nye
tiltag, vil vi endnu engang gerne opfordre til at give input til Landsbyhuset på
enten landsbyhuset@gyrstinge.dk eller landsbyhuset@niemann.one  Vi kan ikke
love ønskerne bliver opfyldt, men vi lover at se på alle forslag.

Bestyrelsen
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 Tirsdagsklubben skriver
Sommeren er kommet og dermed også udflugt for Tirsdagsklubben. Den 14.
juni kl. 9.30 er der afgang med bus fra Præstegården i Gyrstinge. Tilmelding
senest den 7. juni, tlf. 5784 5212, 2991 3380 eller 6160 5275.
Turen går til Stevns. Første stop bliver Kratgårdens Kunsthåndværk, hvor der
er mulighed for at kigge på keramik og malerier.
Klubbens medbragte forfriskninger  nydes på stedet (udendørs eller indendørs).  
Kratgården, en gammel slægtsgård, ligger ved „Ranes Banke“, 42 m. over
havet og med storslået udsigt. 
Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov står klar med frokostbuffet kl. 13.15.  
På vej hjem køres „ud i det blå“ ad smukke veje og med stop undervejs bl.a. i
Rødvig. 
Hjemkomst senest kl.17. Pris pr. person 300,-kr. 

Arbejdsgruppen er klar med  et godt og varieret program for den kommende
sæson.  

Vi glæder os til at mødes igen,
Else, Elna, Jonna, Magda og Hilde
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Gyrstinge kirke
juni - august 2022

Spiseklub for enlige

Som afslutning på en god spisesæson 2021 – 22 tager klubben traditionen tro
på „tur ud i det blå“.
I år skal man ikke køre så langt for turen går til

Gyrstinge Skovkro torsdag d. 9. juni

Plejer du at være med i spiseklubben, og fik du ikke tilmeldt dig ved sidste
spiseaften kan du få yderligere oplysninger hos Inga tlf. 29 11 37 05.
Spiseklubben holder feriepause i juli måned, og man mødes igen 2. onsdag i
august til en ny sæson.

Vi ses til august!
Hilsen Spiseklubben
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Menighedsrådet skriver

-Hjemmesiden. Har du prøvet at logge dig på
www.bringstrupsigerstedgyrstingepastorat.dk? Jeg beklager, at der i sidste
nummer af Bøgebladet var en forkert adresse til hjemmesiden – men nu er den
rigtig. Prøv selv! Siden er stadig under opbygning, men vi håber snart at komme
helt i mål med den, og ting tager som bekendt tid, men bare hjemmesiden bliver
god og et nyttigt og brugbart opslagsværk for os alle i menigheden, er det også
værd at vente på at det sidste kommer på plads.
-Stierne i præstegårdhaven er nu blevet renoveret. De blev som bekendt noget
opkørte og nogle blev ødelagte, da risikotræerne skulle fældes og flises. Ca. 3
læs sten er der nu blevet lagt på, så nu er stierne klar til igen at færdes sikkert
på. Menighedsrådet takker jer frivillige, som et par dage smøgede ærmerne op
og gav et nap med at få lagt stenene på.
-2. pinsedag og gudstjeneste ved Kilden i St. Bøgeskov. Det er en Gudstjeneste
for hele pastoratet Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge, og vi glæder os til at se
jer alle i den smukke pinseskov. Se nærmere omtale af arrangementet andet
sted i bladet
-Vejkirke. Gyrstinge kirke er med i vejkirke. Det betyder at kirken er åben for
besøgende alle ugedage i sommerhalvåret undtagen mandage. Graveren sørger
for at åbne i hverdagene og i weekenderne er det er frivillige fra Gyrstinge, der
sammen med menighedsrådet sørger for at åbne og lukke kirken. Vi er glade
for den hjælp, vi får og takker“ jer hjælpere“ mange gange, for når vi er flere til
at løse opgaven, bliver det meget overkommeligt.
-Ture. Dejligt som tingene efterhånden normaliseres efter coranatiden. Således
har vi haft en vellykket tur for pensionister og efterlønnere – „som vi plejer“ – 2.
tirsdag i maj. Turen gik til Køge Kirke, Grundtvigs Mindestuer i Udby, frokost
på Udby Krog og sluttede med besøg på Rønnesbæksholm, hvor også kaffen
blev nydt.
Men vi er ikke færdig med ture i år. I samarbejde med Kildeskolen er
Menighedsrådet medarrangør for en tur for alle elever til Trelleborg ved Slagelse.
Lærerne får en planlægningsdag og voksne med på turen bliver forældre, vikarer
fra skolen og menighedsrådet. Dejligt vi igen kan tage denne tradition op og
arrangere tur i fællesskab.
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Menighedsrådet skriver

-Møder annonceres forskellige steder. Mange møder offentliggøres af vores
præst ved gudstjenester, men vi bruger også vores egen hjemmeside og
kalenderen på www.Gyrstinge.dk. Menighedsrådsmøder er offentlige, så hold
jer orienteret via kalenderen de nævnte steder.
En gang årligt holdes menighedsmøde. Det er det møde, hvor man kan komme
med input - ros og ris til det valgte menighedsråd. I år er mødet

tirsdag d. 31. maj kl. 19.30 i Gyrstinge Præstegård

På mødet fremlægger menighedsrådet regnskabet fra 2021 og budgettet for
2023, samt redegør for menighedsrådets arbejde.
Menighedsrådet er vært ved kaffe og kage.

Venlig hilsen Menighedsrådet
v/ Kirsten Forsingdal



14

Præsten skriver

Tæl ikke dagene
Man bør leve i nuet! Udsagnet er selvmodsigende, men meningen er nogenlunde
klar. Hvis nuet viser sig at være mindre fantastisk, er det rigtig godt at have
noget at se frem til og glæde sig til. Man tæller dagene, indtil den glædelige
begivenhed indtræffer. Af og til støder man ind i opgaver eller forløb, som man
med et godt jysk ord kan betegnes som trælse. For at opbygge sin motivation
og fokusere på målet, tæller man ned til den dag, hvor opgaven er løst, eller
forløbet er forbi. Nedtællingen bør dog ikke blive målet i sig selv. Hermed
følger en stille opfordring til ikke at reducere sit liv til en serie af nedtællinger.
Hvis tiden bare skal gå - eller slås ihjel - glemmer man at bruge tiden godt.

Tælle eller leve?
Situationen er genkendelig: Man har forpligtet sig til at læse en bog, som
forekommer lidt kedelig, hvorfor man ofte skæver til sidetallet for at se, hvor
langt man er nået. Når man læser på denne måde, får man ikke nok ud af
bogen. Man fokuserer på at blive færdig og ikke på bogens indhold. Den lidt
kedelige opgave bliver blot mere kedelig af, at man ikke koncentrerer sig om
den. I en gavebutik lå en vare med påskriften: Don’t count the days – make
the days count eller frit oversat: Tæl ikke dagene, gør dagene gældende.
Udsagnet er ret banalt, men i lighed med mange andre banale udsagn, rummer
det meget sandt. Talemåden er en kortfattet opfordring til at koncentrere sig om
kvaliteten og ikke kvantiteten af ens tid og til at fylde ens liv med mening frem
for blot at tælle frem mod enden. Hvor mange af ens livs dage skilte sig ud? Var
der ikke også en dag eller to, hvor man slet og ret kedede sig og kiggede på
uret nu og da for at slutte dagen med at gå tidligt i seng for blot at ligge og vente
på søvnens indtræffen? Det er oplagt at spørge: For hvem eller hvad aflægger
man regnskab for, om ens dage / timer / minutter og år gør sig gældende? Hvad
der giver mening, er op til den enkelte at afgøre.

To-do-listen
Nedtællingen kan som før nævnt være et middel til at motivere sig til at komme
i gang med gøremål, som man ikke har den store lyst til. Står man over for en
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Præsten skriver

lang række nødvendige, men knap så lystbetonede opgaver - skriver man en
liste over opgaverne, en såkaldt to-do-liste. Hver udført opgave markeres med
et kryds eller lignende, hvorefter der i hjernen udløses en lille dosis dopamin,
som skærper lysten til at gå i gang med og løse næste opgave på listen. Før man
får set sig om, er man færdig! Det er motiverende at måle, hvor langt man er
nået. Det bliver en vane at tælle ned. Man oplever de håndgribelige resultater af
sit arbejde. Man gør en forskel, om ikke andet så for sig selv. Når målet er
nået, SÅ må man nyde livet, SÅ kan man tillade sig at være lykkelig.

Fortsættes i næste nummer…
(Bragt første gang i Sct. Mariæ sogns kirkeblad i 2015)

Gå-mig-glad

Gå mig glad – motionsholdet for dig der kan li‘ en rask travetur
Vi er holdet der mødes hver mandag i St. Bøgeskov og går en tur på ca. en
times varighed.

Vi mødes på parkeringspladsen ved Skovbørnehaven kl. 14.00
Og herefter tager vi en tur rundt i skoven og kan følge med i de skiftende

årstider, og i tilgift får vi rørt både ben og
stemmebånd.
Har du tid og lyst er du meget velkommen til
at komme og følges med os. Der er ikke
tilmelding – bare kom som du er.

Hilsen
 Gå mig glad holdet
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Gudstjeneste i Store Bøgeskov

Gyrstinge menighedsråd er vært for en gudstjeneste for hele Bringstrup-
Sigersted-Gyrstinge pastorat.

Anden pinsedag den 6. juni kl. 10.30 i Store Bøgeskov ved Kilden.

Efter gudstjenesten vil Mogens Larsen fra Gyrstinge fortælle om „kildelivet i
tidligere tider“. Mogens Larsen vil bl.a. komme ind på kildernes betydning i
oldtiden, under kristendommen samt om sagn, legender, besøgstider,
kildemarkeder foruden lidt om kilderne i dansk digtning.

- Store Bøgeskov byder på nogle meget flotte omgivelser ved Kilden – midt i
skoven og med udsigt over Gyrstinge sø, siger sognepræst Peter Borring
Sørensen og fortsætter. – Vi vil gerne udnytte den mulighed, vi har her lokalt,
for at gentage sidste års succes med en pastorats-gudstjeneste i disse dejlige
omgivelser og samtidig byde på et foredrag om kildelivet før i tiden, som det
også har foregået her.

Historisk set er det ikke nyt at samles ved Kilden. Det var tidligere møde – og
dåbssted for Baptister, ligesom der også indimellem har været afholdt bl.a.
Grundlovsarrangementer.
Nu til dags er det også et yndet sted for brudepar at få taget billeder.

Man kommer til Kilden ved at køre fra Gyrstinge
ad Store Bøgeskovvej til Store Bøgeskov. Ved
skovbørnehaven drejes til højre ind i skoven.
Skovvejen fører direkte til Kilden.

Alle er velkomne.

Menighedsrådene for henholdsvis Gyrstinge og
Bringstrup og Sigersted er som afslutning vært ved
kaffe/te, kage og sodavand til børnene.
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted

Maj
29. Gyrstinge 9.00 - Bringstrup 10.30

Juni
05. Bringstrup 9.00 PINSEDAG - Sigersted 10.30
06. FRILUFTSGUDSTJENESTE VED KILDEN
12. Sigersted 9.00 - Bringstrup 10.30
19. Gyrstinge 10.30
26. Gyrstinge 9.00 -  Sigersted 10.30
30. Fyraftensgudstjeneste – Sigersted 17.00

Juli
03. Sigersted 9.00 - Bringstrup 10.30
10. Gyrstinge 10.30
17. Sigersted 10.30
24. Bringstrup 10.30
31. Gyrstinge 10.30

August
07. august Sigersted 10.30
14. august Bringstrup 9.00 (Conni Gosmer Schmidt)

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

Træffetider:
Træffes efter aftale.
mandag: fridag

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

Alle gudstjenester er ved Peter Borring Sørensen, medmindre andet er angivet
OBS! Der tages forbehold for ændringer
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  Gyrstinge IF skriver
I Gyrstinge IF er indendørssæsonen for alle i gymnastik og badminton afdelingen
slut, og vi vil gerne sige tak til alle vores instruktører, som har gjort det så godt.
For netop at vise vores påskønnelse af deres store indsats, har vi for ikke så
længe siden afholdt en lille fest for netop vores instruktører, for at vise vi sætter
stor pris på deres arbejde.

Vi har også måtte sige farvel til vores formand Lars Overholdt, som har været i
idrætsforeningen i mange år. Lars har valgt helt at stoppe i bestyrelsen, og vi har
derfor valgt at konstituere os på følgende måde. Ny formand Lene Christoffersen,
Næstformand Emil Jørgensen, Kasserer Jan Christoffersen, Sekretær Mie
Jensen, Bestyrelsesmedlem Pernille Patterson samt Bestyrelsesmedlem Navid
Nikkhah. Vi ønsker Lars al mulig held og lykke fremover.

Vi kan allerede afsløre nu at vi d. 13. august kl. 10:00 vil have åbent hus i
Gyrstinge IF, hvor der vil være mulighed for at prøve vores idrætsgrene. Alle er
meget velkomne og de nye trænere, instruktører vil være tilstede, så kom og få
en snak. I dagens anledning vil vi byde på en pølse og en tår at drikke.

I gymnastikafdelingen har der netop været afholdt møde omkring den kommende
sæson, og vi kan fra den nye sæson i september til byde 4 børnehold. Far, mor
og barn fra 0-3 år, Spillopperne fra 3-5 år, Krudtuglerne fra 5-7 år og så er
vores springhold de Seje springere fra 7 år tilbage.

Derudover vil Inga igen sørge for dem på 50 +, kan
få rørt sig. Holdstart kan ses andetsteds i
Bøgebladet.

Festudvalget har haft travlt, og nu kan vi invitere til
byfest lørdag d. 3. september. Traditionen tro er Tour
de Gyrstinge tilbage samt vores gade/vej
fodboldturnering. Et evt. overskud vil gå til
ungdomsafdelingen i idrætsforeningen.
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  Gyrstinge IF skriver - fortsat
Oktoberfesten er tilbage, så lørdag d. 1. oktober kl. 18.00, er vi klar med blå/
hvide farver, kvinder i smukke dirndl’er og mænd i Lederhosen. Tyrolerbandet
Spaß Musikanten, Hits Deluxe og DJ’en sørger for musikken og
underholdningen, og Køkkenet vil sørge for en lækker buffet. (Se andetsteds i
Bøgebladet)

Badmintonafdelingen vil fra den nye sæson i september igen tilbyde børne/unge
badminton, også vores senior badminton vil fortsætte.

Vores florball mix 30+ hold fortsætter de næste måneder, så hvis du vil ud at
røre kroppen og få et socialt fællesskab, så mød op torsdage kl. 18:00 i hallen
i Landsbyhuset.

I ønskes alle en rigtig dejlig sommer og håber at se jer i den kommende
indendørssæson.

På vegne af bestyrelsen i GIF
Jan Christoffersen
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Indendørssæsonen er nu så klar den kan blive. Igen i år tilbyder vi hold
i Floorball, Gymnastik, Badminton og Fodbold.
(Mere information omkring holdene kan findes på www.gyrstingeif.dk)

Floorball:
Floorball mix hold 30 + er torsdage fra kl. 18-19.30. (Holdstart torsdag d. 4.
august.)
Badminton:
Børn begynder/øvet fra 3. kl er onsdage fra kl. 16:30-18:00. (Holdstart onsdag
d. 7. september.)
Voksenfjer samt ungdom U15 og op er onsdage kl. 19-20.30 (Holdstart onsdag.
d. 7. september.)
Baneudlejning er tirsdage fra kl. 19. (Holdtstart tirsdag d. 6. september.)
Gymnastik:
Hobbitterne, Far, mor og barn 0-3 år, er søndage kl. 9:30-10:30.
Holdstart søndag d. 11. september.
Spillopperne fra 3-5 år, tirsdage kl. 16:00-17:00.
Holdstart tirsdag d. 6. september.
Krudtuglerne fra 5-7 år, tirsdage fra kl. 16:30-17.30.
Holdstart tirsdag d. 6. september.
De seje springer fra 7 år, tirsdage kl. 17:00-18:30.
Holdstart tirsdag d. 6. september.
Senior Motion 50+ er onsdage i festsalen fra kl. 10-11. Holdstart kommer
senere
Fodbold:
Indendørs fodbold U6-U11 mix hold, mandage kl. 17:00-18:30
Holdstart mandag d. 5. september
Vi håber at se en masse nye, som gamle ansigter i den kommende
indendørssæson.
Husk, hvis I synes der mangler nogle hold eller aktiviteter, eller der er noget vi
kan gøre bedre, så grib fat i en fra bestyrelsen, og lad os se på det.

 Gyrstinge IF skriver - fortsat
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Øl i literkrus, tyske schlagere, mænd i lederhosen og kvinder i
farverige kjoler - også kaldet dirndl.

Oktoberfest: 1. oktober 2022 kl. 18:00 – 01:00 (Dørene
åbner kl. 17:15)

Hvor: Landbyhuset i Gyrstinge, Gyrstinge Bygade 36, 4100 Ringsted

Underholdning: Tyrolerbandet Spaß Musikanten, Hits Deluxe samt DJ.

Menuen består af følgende:
Buffet:      Mini schnitzler, spareribs, bratwürst, kyllingbryst, div. kartofler,
salater, sauce og brød. Samt diverse kager samt kaffe og te.

Pris: 495,- kr. inkl. gebyr ved køb inden 1.7.2022, får du 75 kr. i rabat.
Billetter kan købes på billetsalg.dk

Du kan læse meget mere inde på gyrstingeif.dk

Arrangør: Gyrstinge Idrætsforening

Vi tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser. Ret til ændringer
forbeholdes.
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Vi har fået lavet vores inde-værksted i en af vores stuer, da vi altid er ude, efter
Corona, i vores dejlige uderum. Vi har fået installeret keramik brænder i vores
inde-værksted, og brænder selv vores kreationer. Det er vidunderligt at vores
kreative pædagoger også kan tage deres hobbyer med og lære børnene endnu
flere færdigheder.

Vi har også traditionen tro taget afsked med vores skolegruppe og sendt
skovbørn ud i den store verden med hver deres bøgetræ fra deres skov. Tusind
tak for de dejlige år i skoven og må i få dejlige og lærige år på jeres skoler.

Hver ny afslutning bliver også til en ny begyndelse. Vi har sagt velkommen til 8
dejlige nye skovbørn, og glæder os til at sige velkommen til de sidste børn frem
til september.

Vi glæder os også til at sige velkommen til vores tidligere vikar, der nu er
nyuddannet pædagog og starter på vores Vandloppe stue i juli måned. Hende
siger vi velkommen til senere.

Ringsted private Skovbørnehave skriver
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Med forår kommer også plantning af vores køkkenhave, så vi har lækre
ingredienser til vores dejlige ugentlig bålmad. Det er skønt at se spiringen af
planter og børn, når vi hjælpes ad med plantning, pasning og tilberedning af
mad af smagsfulde oplevelser.

Det er vidunderligt at gå i børnehave.

Ringsted private Skovbørnehave skriver
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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

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

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

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 Lene Christoffersen,
St. Bøgeskovvej 3, Ringsted
27 57 27 27, lene@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

Juni
Bøgebladet udkommer

03. Stand-up, arr. Lokalrådet, Landsbyhuset, kl. 19.00
06. Friluftsgudstjeneste ved Kilden, St. Bøgeskov, kl. 10.30

„Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 14.00, hver mandag
09. Spiseklub for enlige på Skovkroen
13. Mobibben kommer til Gyrstinge
14. Tirs.klub.: Udflugt

Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19-21
23. Skt. Hansfest, præstegårdshaven, kl. 17.00
24. Kildeskolen går på sommerferie

Juli

August
Bøgebladet udkommer

08. Kildeskolen starter nyt skoleår
12. Jazz-koncert, arr. Lokalrådet, præstegårdshaven, kl. 19.00
13. Åbent hus, arr. Gyrstinge IF, kl. 10.00

September
03. Byfest, arr. GIF, kl. 10.30
06. Tirs.klub: Kortspil
13. Tirs.klub: Kortspil
20. Tirs.klub: Sensommerfest på Skovkroen

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.


