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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: Malene Thastum
Provst Lars Poulsen, Kirkevænget 2c, Sorø 5783 05 34
Andet:
Graver : Per Kejlskov Jørgensen 22 43 64 62
Kirkeværge: Peter Budal Jensen, Gyrstinge Præstemark 3 22 11 59 20

Bøgebladet udgives af Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd og Menighedsrådet
for Gyrstinge Sogn. Bladet omdeles gratis til samtlige husstande i Gyrstinge
og Ørslevvester.
Ansvarshavende redaktør: Jess Friis
Redaktion: Lokalrådet og Menighedsrådet (red.)
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere eller afvise indlæg.
Lay-out: Birgitte Niemann
Tryk: Lemann grafisk, Stenlille
Annoncer: Henvendelse til Arne Aagesen, 5228 9729
Oplag: 450. Se tidligere numre på www.gyrstinge.dk
Ved manglende levering - kontakt redaktionen (red.).

Næste blad udkommer primo okt. - deadline 24. sep.



3Bøgebladet august 2022

Lokalrådet skriver
Sommeren er snart overstået og batterierne ladet op til en masse gode kommende
aktiviteter. Ud over at Kildeskolen er startet op igen, er det en stor fornøjelse at
se, hvordan foreningslivet igen blomstrer her i vores område. Det lader til at
Corona-tilbagegangen er overstået, og vi alle igen har mod/energi til at samles
til både sport, fester, gåture, foredrag og alle mulige andre sammenkomster.
Det glæder Lokalrådet, da det netop er det der gør vores område så unikt at
bo i. Så tak til alle jer frivillige der har fået sat skub i tingene efter et par års
nedlukning, vi ved hvor meget energi I har lagt i det.

Ud over alle arrangementerne der kommer, så glædes vi over at cykelstien nu
er under etablering. Efter kommunens udsagn skulle den stå færdig i foråret
2023, så vi må sørge for en fejring når den tid kommer. I mellemtiden arbejder
vi videre på, at få etableret den tidligere nævnte udendørsscene i
præstegårdshaven, samt andre småprojekter.

Varme hilsner

Jess Friis, Formand
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 Lappeskrædderne skriver

 Forsidefoto

September nærmer sig, og det er ved at være tid til at finde strikkepindene frem
igen. Lappeskrædderne mødes igen torsdag den 15. september kl. 14 i
Præstegården. Der strikkes tæpper, huer, vanter og sokker til Kirkens Korshær,
men det er ikke en betingelse for at være med. Man kan også bare strikke til sig
selv. Der vil som altid være kaffe og kage og masser af hyggesnak. Alle er
velkomne til at deltage, og vi lærer meget gerne fra os, hvis der er nogle, som
har lyst til at lære at strikke. Vi mødes hver anden torsdag i vinterhalvåret, så
det er bare at møde op.

Sensommer er høsttid - havren er ved at være klar...
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 Ringsted private Skovbørnehave skriver
En hilsen fra Skovbørnehaven ...
Vi har i børnehaven nydt at det er blevet sommer og ferietid. Mens børn og
voksne på skift har holdt ferie, har tempoet været sat godt ned i børnehaven. Vi
har nydt nogle dejlige ture i skoven, leget med vand på de varme dage, lavet
mad på bål og hygget med kreative sysler. 

Vi har her i sommeren budt velkommen til vores nye pædagog og nye skønne
børn.

Nu begynder de fleste at være tilbage fra ferie og vi er derfor begyndt at forberede
vores næste tema. Vi skal nemlig holde skov-OL. Der bliver planlagt aktiviteter
og lavet medaljer i stor stil. Skov-OL afsluttes med en stor sommerfest for
både børn, voksne og personale, som vi alle glæder os rigtig meget til.

Sommerhilsner fra store og små i Ringsted Private Skovbørnehave
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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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Kilden til fitness skriver

Hvor har vi bare glædet os til at se jer igen!

NY SÆSON
Så er der ingen undskyldninger for ikke at møde op når sæsonen 22/23 skydes
igang mandag i uge 36.
Vi har været så heldige at der starter to nye instruktører hos os. Sanne og Kim.
Sanne har planer om at starte seniortræning op til efteråret. Kim er instruktør
indenfor yoga og starter ligeledes et hold for interesserede. Alt dette skal vi nok
informere om når sæsonen er skudt i gang.
Hold øje med vores Facebook side „kilden til fitness i gyrstinge“, som vi løbende
opdaterer og se desuden vores hjemmeside www.kildentilfitness.dk for yderligere
information og tilmelding.

KONTAKT
Ønsker du at se vores faciliteter og få en rundvisning, så send os en mail på
kilden@tilfitness.dk
Vi bestræber os på at besvare alle henvendelser hurtigst muligt.
Du er også altid velkommen til at skrive til os med gode ideer og ønsker til
fitness centret.

Vi glæder os til at se alle nye som gamle medlemmer i vores fitness center.
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Gyrstinge-Ørslevvester Lokalhistoriske
Forening

Vil du med til slagteren – på vejen kan vi lige besøge
købmanden…

Med udgangspunkt i 50-erne og 60-erne fortsætter vi
vandringen i Gyrstinge, som vi begyndte for et par år siden.

Vi mødes i Præstegården torsdag den 25.08.2022
kl. 19:00.

Kom glad og lad os få et STÆVNEMØDE MED
DIALOG….

Bedste hilsener

Palle - foredragsholder for Gyrstinge-Ørslevvester
Lokalhistoriske Forening.
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 Tirsdagsklubben skriver
Sommeren er gået ind i sin sidste måned. Forude venter Tirsdagsklubbens
kommende sæson med gode og afvekslende tilbud om socialt samvær og hygge
i Gyrstinge Præstegård tirsdage kl.14.      
Allerede den 6. og 13. september er der mulighed for kortspil.  Alle interesserede
er meget velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig. 

Sensommerfesten på Skovkroen er den 20. september kl. 14. Der bydes på
fællessang med musikledsagelse, hvor Carl-Christian Bringgaard er „tovholder“.
Sædvanen tro starter vi med kaffebord og slutter med to-retters menu, hvor
Max sørger for „taffelmusik“. Pris pr. deltager 350,-kr (heri er inkluderet
underholdning, forplejning og 2 genstande). For deltagere uden medlemskort
er prisen 450,-kr. 
Tilmelding senest den 13. september til en af nedenstående: Jonna 2991 3380,
Else 5784 5212 eller Magda 6160 5275. 

Årets Mini-udflugt er den 4. oktober, hvor vi mødes hos Henrik Buchardt,
Gyrstingevej 132 (Lille Bøgeskov). Vi skal på rundvisning/safari blandt vilde
dyr, høre jagthistorier og nyde kaffe og kage (pris 50,-kr.).  Der vil være mulighed
for samkørsel fra præstegården kl. 13.45. Af hensyn til kaffe og kage er tilmelding
til turen senest den 29.september. 

Herefter er der foredrag eller andre arrangementer hver anden tirsdag. Af
kommende foredrag bliver der mulighed for at gå i H.C. Andersens fodspor
med Jens Rubæk, komme med Palle Rhode på tur i Barndommens gade
(Gyrstinge Bygade) og med Elmo Hansen bag rattet til spændende
rejseoplevelser.
Klubbens aktiviteter står i BØGEBLADETS  KALENDER og deles ud til
deltagere ved fremmøde. Det er ikke altid Lokalbladet meddeler vores „ indlæg„
i avisen, så husk vores lokale sogneblad. Ved spørgsmål om vores arrangementer
er der altid mulighed for at kontakte en fra Arbejdsgruppen.       
Vi glæder os til at se både nuværende og nye deltagere!!       

De bedste hilsener, Jonna, Elna, Else, Magda og Hilde
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Gyrstinge kirke
august - september 2022

Høstgudstjeneste

Høstgudstjeneste den 18. september i Sigersted kirke kl. 10.30.

Fremover vil den årlige høstgudstjeneste gå på skift mellem pastoratets tre kirker.
I 2022 er det Sigersted kirke, der danner rammerne for fejringen af årets høst.
Efter gudstjenesten serveres pandekager i kapellet. Derefter afholdes et syng-
med-arrangement, hvor der ud over fællessangen også bliver lejlighed til at hilse
på vores nye organist Malene Thastum.
Alle er velkomne!
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Menighedsrådet skriver

Menighedsmødet – dvs. det obligatoriske en gang årlige møde, hvor sognets
beboere kan komme og blive opdateret på regnskab og kommende budget,
kan drøfte stort og småt og komme med input til menighedsrådsarbejdet – det
møde havde vi lidt før sommerferien. Det var ikke fordi, der mødte mange
beboere fra menigheden, men vi er glade for alle, selvom der var få, der kommer
og vil drøfte vores arbejde i menighedsrådet med os. Det er med til at inspirere
os, og er der ønsker til kirken og præstegården, kan vi tage højde for det videre
frem. Menighedsrådet syntes, vi havde et godt møde. Tak for det.
Personale – vores kirkesanger Thilde er gået på barsel og vi byder Ida Vraasø
- hendes afløser - velkommen. Vi glæder os til at samarbejde med dig også.
Nu er ny fast organist ansat, og vi byder velkommen til Malene Thastum. Se
mere herom andet steds i bladet.
Marianne vores organistvikar, har på eksemplarisk vis afløst indtil nu. Vi er
taknemmelig for at have en dygtig og stabil organistafløser og takker Marianne
mange gange for at have taget over.
Biskop – Vores biskop Peter Fisher Møller går på pension 1. september i år,
og der er valgt en afløser for ham. Der var 4 kandidater til embedet, og gennem
foråret har der været afstemninger for menighedsrådsmedlemmer og præster i
hele Roskilde Stift. Ulla Thorbjørn Hansen endte med at blive valgt, og bliver
så den første kvindelige biskop i Roskilde. Hun kommer fra en provstestilling i
Slagelse og har derudover erfaring som felt og beredskabspræst. Vi håber på
et godt samarbejde med hende frem over.
Mange husker sikkert, at Peter Fisher Møller plantede vores rødeg i
præstegårdshaven tilbage i 2017, da vi markerede 500 året for Lutherdommen.
Det har vokset godt og er efterhånden blevet et flot træ.
Haven – A pro pros træer. I haven i den ende op mod graverkontoret står et
tempeltræ. Det er måske Gyrstinges ældste træ, da disse træer kan blive
meget gamle. Det var efterhånden kommet til at blive lidt klemt af forskelligt
andet ahorn, hyld mv. der var vokset op omkring det. At et tempeltræ er noget
særligt gjorde Børge Johansen os opmærksom på, netop fordi det kan blive
meget gammelt og har nogle flotte og karakteristiske blade – nærmest
vifteformede.
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Menighedsrådet skriver

Børge Johansen fortæller om tempeltræet – Ginkgo biloba – at man en overgang
troede det var uddødt, men tilbage i 1690 opdagede en botaniker – Kæmpfer
– en lille lund i Japan, hvor disse træer groede. Først i 1730 blev tempeltræet
indført til Europa af vistnok en engelsk handelsmand, der hjembragte 5 små
frøplanter.
Tempeltræet har i Japan og Kina været helligt, og næsten altid været plantet i
forbindelse med eller i nærheden af klostrene, templer og andre helligdomme.
Her tjente det ikke blot en hellig og åndelig interesse, men når munkene spiste
af de modne frugter, bevirkede frugtens indhold af visse stoffer, at munkene
ikke behøvede at aflægge utidige besøg på naturens vegne under de meget
lange tempelceremonier.
Det kan blive et stort træ på mere end 10 meter i omfang og over 30 meter højt,
og dermed sandsynligvis også meget gammelt. Vi må passe på det, nu vi er så
heldige at have et stående i vores præstegårdshave, og derfor er der i første
omgang fjernet et par store træer til den ene side, så der kan komme lys og luft
til træet. Ved løvfald kan vi så fjerne noget mere ved rundt om træet, så det
bliver delvis fritlagt.

Venlig hilsen Menighedsrådet
v/Kirsten Forsingdal
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Præsten skriver

Tæl ikke dagene - fortsat fra sidste Bøgeblad
Hvornår tæller vi så dagene?
Der findes et tidspunkt på året, hvor mange helt konkret tæller dagene. Det er
ved juletid, hvor vi tæller dagene tydeliggjort i vores brug af kalenderlys og
julekalendere i december. Tankegangen bag kalenderlyset og julekalenderen
er, at målet eller guleroden for nedtællingen er juleaften. På Danmarks Radios
gamle julekalendere var lågen den 24. december altid den største og dækkede
over det smukkeste billede. Sådan er det formentlig stadig. I den tilhørende
TV-julekalender kulminerede handlingen forståeligt nok den 24. december. Børn
så med spænding frem til julekalenderens slutning og på, hvad der mon gemte
sig bag julekalenderens største låge. Nedtællingen af tid på julekalenderen og
på kalenderlyset foregår i en ånd af sød forventning og handler ikke om at få
tiden overstået så hurtigt som muligt. Forventningen bliver endda pirret af, at
julekalenderen og kalenderlyset i den grad tydeliggør, hvor mange dage, der er
tilbage. Ved hjælp af kalenderlyset og julekalenderen har børn og andre juleglade
muligheden for nærmest at svælge i nedtællingen, eller i denne sammenhæng –
i processen frem for målet.

Processen frem for målet
Ved udelukkende at fokusere på målet, glemmer man nemt vejen til målet –
nemlig processen -, som måske endda kan vise sig at være fornøjelig og lærerig.
Det er dejligt at have noget at se frem til for eksempel en god ferie. En stor del
af glæden ved ferien er forventningen om den. Antiklimakset efter en god ferie
kan blødes op af tanken om endnu en ferie eller noget andet glædeligt lige
derefter. Man tæller dagene ned til ferien, men husk at have øjnene åbne for det
gode, der kan ske inden. Nedtællingerne kan gøre mørke stunder lysere. Nogle
udskyder de store oplevelser til alderdommen for at have noget at se frem til.
Så må man sætte sin lid til, at den mellemliggende tid også er værd at leve og, at
man i alderdommen er fysisk og mentalt i stand til at nyde de udskudte glæder.

Livet som nedtælling
Fra kirkernes kalkmalerier kender man skildringerne af himlen og helvedet. Det
er oplagt at tænke et par hundrede år tilbage og forestille sig en menighed
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Præsten skriver

hovedsageligt bestående af hårdtarbejdende sognebørn, som fra kirkebænken
forestiller sig et liv i paradis efter døden, som de undertiden meget vel kan have
set frem til som en kærkommen udfrielse fra sliddet og ydmygelserne i det
jordiske liv. Set i det lys er menneskelivet rammet ind af en nedtælling, der
begynder ved fødslen og ender med døden. For det almindeligt hverdagslykkelige
menneske handler det om at bruge livet godt. Men den almindeligt lykkelige,
må også have overvejet, hvad der sker efter døden. Det er måske det største
mysterium i vores liv og må banalt sagt siges at være aktuelt for alle. Dødens
mysterium har naturligt nok optaget de fleste. En bekendt sagde, at han naturligvis
håbede på at få mest muligt ud af livet, men var særdeles spændt på at se, hvad
der skete, når han døde. For ham var det et vigtigt interessefelt. I et sådant
livssyn fylder døden ganske meget. I den videste konsekvens indebærer dette
livssyn, at livet er processen (og ikke målet), hvor døden er det ultimative mål
og livet blot en nedtælling til enden. Et paradoksalt livssyn, hvor døden er den
faktor, der giver livet mening.

Hvad giver livet mening?
Er således det helt store spørgsmål. En gruppe mennesker giver sig hen til en
aktivitet, som for en anden gruppe synes meningsløs og vice versa. Medlemmerne
af en brevdueklub iagttager med dyb undren filatelisterne, som igen ser på
modelbaneklubben med dyb skepsis. Hovedsagen er, at aktiviteterne i de
forskellige klubber giver medlemmernes liv mening og kulør. Så længe man
holder sig inden for normer som lovgivning og moral, er det vanskeligt at dømme
over, hvad der giver livet mening for andre. Livet bør ikke være en serie af
nedtællinger, hvor man åndsfraværende ser hen til udfyldelsen af den næste to-
do-liste. Nej, livet handler om at bruge dagene med omtanke og at være til
glæde og nytte for andre. Målet er at søge og finde et sted, hvor man ikke tæller
dagene og, hvorfra man ikke ønsker sig et andet sted hen.
(Bragt første gang i Sct. Mariæ sogns kirkeblad i 2015).
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Minikonfirmand

Er dit barn begyndt at stille livets store spørgsmål?
Som nu for eksempel:

 Hvad sker der, når man dør?

 Findes Gud?

 Hvorfor hænger Jesus på et kors?

 Hvad skal man tro?

 Hvad står der i Bibelen?

 og så videre…

Så var det måske noget for dit barn at blive minikonfirmand?
Det er et tilbud for 3. klasse fra Kildeskolen og Ringsted Ny Friskole.

UNDERVISNINGEN
Undervisningen er gratis og varetages af Marianne, Nina, Vibeke og
sognepræsten.
Undervejs i lektionen får vi et stykke frugt eller en hjemmebagt bolle.
Gennem leg, historiefortælling, sang og kreativitet får børnene indblik i
kristendommen med udgangspunkt i børnenes egne spørgsmål og erfaringer.

Hvornår: Torsdage kl. 15.00 – 16.30
10 gange fra september til december. Første gang d. 1/9.
Som afslutning holder vi en afslutningsgudstjeneste for forældre og søskende d.
1/12. Efter gudstjenesten er der pizza til alle.
Hvor: Sognegården i Gyrstinge og Gyrstinge kirke

TILMELDING: til sognepræsten Peter Borring Sørensen på mobil 25 72 30
10 eller mail pbso@km.dk senest d. 18. august 2022
PS! Minikonfirmand er ikke obligatorisk for at blive konfirmeret.

Med venlige hilsener fra Marianne, Nina, Peter og Vibeke.
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Ny organist i Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge kirker
Malene Thastum er ansat som organist ved Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge
pastorat pr. 1. august. Malene er 50 år gammel og uddannet fra Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium. Hun har desuden taget solistklasse fra Det
Fynske Musikkonservatorium i 2003.
- Jeg glæder mig til at arbejde i lokalsamfundet, som jeg har hørt meget godt
om, udtaler Malene og fortsætter: Jeg glæder mig også til at lære folk at kende
og er interesseret i at etablere en musiktradition inden for kirkernes rammer og
gerne med involvering af lokale kræfter.
Malene Thastum bor med sin mand i Lynge-Eskilstrup. Hun har et grundigt
kendskab til kirken, salmerne og liturgien, da hun er vokset op med kirkegang
og sang i kirkekor i studietiden.
Søndag den 18. september udvides den årlige høstgudstjeneste kl. 10.30 med
et syng-med-arrangement i Sigersted kirke. Efter gudstjenesten serveres der
pandekager, hvorefter man går tilbage til kirken for at synge sammen. Alle er
velkomne til at deltage og samtidig få hilst på Malene.
Menighedsrådene ser frem til samarbejdet med Malene, som allerede har spillet
til et par gudstjenester som vikar.

Ny organist

I efteråret genoptager vi vores skik med fyraftensgudstjenester den sidste torsdag
i måneden.

Torsdag den 29. september i Gyrstinge kirke
Torsdag den 27. oktober i Bringstrup kirke

Torsdag den 24. november i Sigersted kirke.

Fyraftensgudstjenesten begynder kl. 17.00, hvorefter vi spiser sammen.
Tilmelding til spisning sker hos sognepræsten.

Hold øje med www.bringstrupsigerstedgyrstingepastorat.dk

Fyraftensgudstjenester i 2022
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted

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
www.bringstrupsigerstedgyrstingepastorat.dk

Træffetider:
Træffes efter aftale. Mandag: fridag

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

August
14. Bringstrup 9.00 (Conni Gosmer Schmidt)
21. Gyrstinge 9.00 - Bringstrup 10.30
28. Bringstrup 9.00 - Gyrstinge 10.30

September
04. Gyrstinge 10.30
11. Bringstrup 10.30
18. Bringstrup 9.00 - Sigersted 10.30 høstgudstjeneste med syng-med-

arrangement
25. Gyrstinge 9.00 - Sigersted 10.30
29. Gyrstinge 17.00 - Fyraftensgudstjeneste

Oktober
02. Sigersted 9.00 - Bringstrup 10.30

(OBS. Der tages forbehold for ændringer)

Kirkebil
Kirkebil er et tilbud til medlemmer af menigheden, som ønsker at deltage i gudstjenesten,
men ikke har mulighed for at komme til og fra kirken.
Det er muligt at bestille kirkebil til gudstjenester i vores tre kirker.
Sådan gør du:
Man bestiller en taxa via Ringsted Taxa på telefon 57 67 35 35. Ved bestillingen opgives
kontonummeret 80064.
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 Gyrstinge IF skriver

Vi i bestyrelsen har haft en travl sommer med planlægning af den nye sæson. Vi
har fået styr på de sidste hold, og vi glæder os til at lukke op for en spændende
sæson.

I den forbindelse afholder vi et åbent hus-arrangement lørdag d. 13. august
kl. 10:00 i Landsbyhuset. Her vil der være mulighed for at prøve de enkelte
sportsgrene vi tilbyder i idrætsforeningen. Efterfølgende vil vi tilbyde en tår at
drikke samt pølser og brød. Vi håber derfor at se en masse glade børn og
voksne.

Vi har kort inden sommerferien fået et nyt medlem i bestyrelsen, og vi vil gerne
sige tak til Navid, fordi han gerne vil deltage i bestyrelsesarbejdet i foreningen,
og være med til at udvikle vores skønne forening.

Vi har også haft travlt med planlægningen af vores byfest som løber af stablen
her d. 3. september. Denne dag starter vi med cykelløb for de små, efterfulgt af
de mellemste børn i Bygaden, for til slut at se de ældre børn og voksne køre
trekanten rundt. Vi har også fået tilsagn om at der kommer nogle politikere fra
byrådet, for at cykle og støtte op omkring vores arrangement. Efter cykelløbet
vil der være mulighed for at stille hold i vores fodboldturnering, og være med i
kampen om at vinde vandrepokalen. Der vil også være mulighed for børnene at
bruge hoppepuden, samt mulighed for at købe pølser, slik og drikkevarer gennem
hele dagen.

Når klokken er 17:00 er der stegt pattegris (Kræver tilmelding og betaling)
eller man kan også vælge selv at grille sin medbragte mad på en af de opstillede
grille. Drikkevarer købes i Landsbyhuset.
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 Gyrstinge IF skriver - fortsat

Husk også at købe billet til vores Oktoberfest som er lørdag d. 1. oktober.
Billetter kan købes inde på billetsalg.dk.

Vi har i efteråret lavet en aftale med Vin og Vin i Ringsted om 2 arrangementer,
som afholdes i Landsbyhuset. Den 29. oktober vil der være en Winemakers
Portvins smagning, hvor winemakeren kommer fra Portugal. Derudover vil der
være en vinsmaging lørdag d. 19. november. Temaet for vinsmagningen er ikke
helt på plads endnu, men det bliver enten et jule eller nytårstema. Så hold øje
med vores sociale medier og opslag, for mere information.

Vi glæder os til at se en masse gamle og forhåbentligt en masse nye udøvere til
vores kommende indendørssæson. Husk hvis der mangler nogle aktiviteter, så
tag fat i en fra bestyrelsen, så kan vi måske i fællesskab finde en løsning.

På vegne af bestyrelsen
Jan Christoffersen
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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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 Landsbyhuset skriver

Fællesspisning
Den populære fællesspisning starter op igen mandag den 12. september kl. 18
i Landsbyhuset. Vi har planer om at starte sæsonen med stegte kyllingelår med
diverse salater samt ovnstegte kartofler, men der kan ske ændringer. Tilmelding
skal ske senest mandag den 5. september til Vera på tlf. 2364 3113 eller på
mail til vera@gyrstinge.dk og prisen er som sædvanlig 50 kr. for voksne og 20
kr. for børn. Drikkevarer kan købes til rimelige priser.

Oktober måneds fællesspisning er planlagt til onsdag den 12. oktober kl. 18.
Fristen for tilmelding bliver onsdag den 5. oktober. Vi ses.
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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



26

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

August
Bøgebladet udkommer

08. Kildeskolen starter nyt skoleår
Mobibben kommer til Gyrstinge

12. Jazz-koncert, arr. Lokalrådet, præstegårdshaven, kl. 19.00
13. Åbent hus, arr. Gyrstinge IF, Landsbyhuset, kl. 10.00
15. „Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 14.00, hver mandag
25. Byvandring, arr. GØLF, præstegården, kl. 19.00

September
03. Byfest, arr. GIF, kl. 10.30
05. Mobibben kommer til Gyrstinge
06. Tirs.klub: Kortspil
12. Fællesspisning, Landsbyhuset, kl. 18.00
13. Tirs.klub: Kortspil
15. Lappeskræddere, præstegården, kl. 14.00, hveranden torsdag
20. Tirs.klub: Sensommerfest på Skovkroen, kl. 14.00

Oktober
Bøgebladet udkommer

01. Oktoberfest, arr. Gyrstinge IF, Landsbyhuset, kl. 18.00
03. Mobibben kommer til Gyrstinge
04. Tirs.klub: Miniudflugt til lille Bøgeskov
11. Tirs.klub: Kortspil
12. Fællesspisning, Landsbyhuset, kl. 18.00
17.-21. Efterårsferie, Kildeskolen
18. Tirs.klub: „I H.C. Andersens fodspor“ v. Jens Rubæk
25. Tirs.klub: Kortspil

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.


