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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 dec. - deadline 23. nov.
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Lokalrådet skriver
I Lokalrådet bruger vi vores erfaringer fra tidligere projekter og arrangementer,
til at se fremad og tage det gode fra fortiden med ind i fremtiden. På den måde
prøver vi at holde kontinuitet i de traditionsbundne tiltag, men vi krydrer dem
med nye tiltag som f.eks. „Stand-up“ aftenen i foråret. Lige nu har vi, som altid
gang i planlægningen af julearrangementet sammen med Menighedsrådet, men
vi arbejder også på flere andre ting som f.eks. en Container-Købmand, etablering
af bus-lomme ved Kildeskolen, åbningsarrangement for cykelstien når den på
et tidspunkt er færdig, samt en udendørsscene i Præstegårdshaven (som tidligere
annonceret). Alt sammen er det projekter der er peget på under Beboermøder,
og som Lokalrådet så prøver at hjælpe med………

Og hvor vil jeg så hen med dette. Jo, vi har brug for alles hjælp. Dels har vi altid
brug for frivillige kræfter til de traditionsbundne arrangementer, og det er en
fornøjelse, at det altid lykkes at samle en masse „hjælpere“, og dels har vi brug
for jeres gode input til udvikling af vores lokalområde. Så går du med en drøm
om et eller andet projekt i det lokale, og ikke ved hvordan den kan blive opfyldt,
som kom endeligt og drøft det med os. Det kunne være vi kunne hjælpe med
viden om de midler der kan søges, i diverse puljer, eller havde ideer til hvilke
Fonde der måske kunne søges.

Så tøv ikke med at hive fat i os, eller kom til et Lokalrådsmøde, som altid er
åbne for alle.

De bedste hilsner
Jess Friis
Formand
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Landsbyhuset skriver

 Forsidefoto
Runddyssen ved Kilden i St. Bøgeskov.

Næste fællesspisning onsdag den 12. oktober kl. 18 i Landsbyhusets festsal
byder på hakkebøffer med bløde løg, så kom og vær med til en hyggelig aften.
Der vil som altid være kaffe og kage efter maden, og du kan få alt dette for kun
50 kr for voksne og 20 kr for børn. Drikkevarer kan købes. Tilmelding skal
som sædvanligt ske til Vera på tlf. 23643113 eller på mail til vera@gyrstinge.dk
senest onsdag den 5. oktober.

Torsdag den 10. november vil vi i anledning af Mortens aften forsøge at
skaffe ænder til en god pris, så vi kan servere andesteg, men der kan ske
ændringer, hvis det bliver for dyrt. Sæt derfor kryds i kalenderen, for det kan
kun blive festligt. Her er tilmeldingsfristen torsdag den 3. november.
Vi er to-tre frivillige, som står bag disse arrangementer, men vi kan virkelig godt
bruge nogle flere, så kom og vær med til at skabe nogle hyggelige rammer for
os alle sammen. Ring eller skriv, hvis du har lyst til at være med, og så ses vi.
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Ringsted Kommunale Dagpleje mangler dagplejere i Gyrstinge og
omegn.

Vi har for øjeblikket svært ved at tilbyde pasning til alle de små som er i jeres
område! Det vil vi gerne lave om på, så hvis du ønsker dig en hverdag, hvor du
skal give nærhed, læring og være med i leg, så har du her muligheden for at
søge et job som dagplejer i Ringsted Kommune. Du vil blive en nøgleperson i at
skabe en tryg og udviklende hverdag for fire børn i alderen 0-3 år. I din dagligdag
indgår du i samarbejdet med forældre og også i netværk med andre dagplejere.

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende for, om du er den rette til
jobbet som dagplejer. Det vigtigste er, at du kan skabe et trygt og udviklende
miljø, for de børn du er ansvarlig for.
Du kan læse mere på: https://ringsted.career.emply.com/ad/dagplejere-soges-
i-ringsted-kommune/9uxole

Venlig hilsen
Lone Bøjden Dissing

Dagplejeleder
Ringsted Kommune

Børnecenter, Dagplejen
Hækkerupsvej 1 · 4100 Ringsted

Tel.: 57628121 · Dir.: 57628121 · Mob.: 21574373

 Ringsted kommunale dagpleje skriver
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 Busgruppen skriver
Som I sikkert har hørt i nyhederne, er mange busruter rundt om i landet truet af
nedskæringer. Movia har nemlig over sommeren udarbejdet et sparekatalog
med eksempler på sparemuligheder i Movias kollektive transport. Sparekataloget
er fremsendt til kommuner og regioner som reaktion på de stærkt stigende
priser i samfundet, der påvirker udgifterne til den kollektive trafik.
I Ringsted Kommune har Movia taget eksempel i vores Bus 406 Gyrstinge-
Ringsted, som de foreslår drastiske nedskæringer på. Vi forstår at der blot er
tale om eksempler på besparelser, men er alligevel noget alarmeret, da de
skitserede nedskæringer på Bus 406, vil medføre store konsekvenser for den
kollektive trafik mellem Gyrstinge og Ringsted.
Vi håber naturligvis ikke at nedskæringerne bliver en realitet, men har alligevel
skrevet til vores kontakt ved Ringsted Kommune, og bedt om at blive taget
med på råd, hvis der på nogen måde overvejes nedskæringer på denne eller
andre buslinjer i Ringsted.
I Movias sparekatalog vises primært sparemuligheder på de buslinjer, som har
det største tilskudsbehov pr. påstiger, dvs. færrest passagerer. Det betyder, at
eksemplerne på sparemuligheder, der oplistes i sparekataloget, på den ene side
rammer færrest borgere, på den anden side vil de oplistede sparemuligheder
også ofte omhandle de busser, som betjener områder, hvor borgerne ikke har
så mange andre alternativer, som for eksempel Gyrstinge og Ørslevvester.
Vores Bus 406 trænger til flere passagerer, og de passagerer er alle os i Gyrstinge,
Ørslevvester og omegn. Prøv en gang at hoppe på bussen, også selv om du
måske har andre muligheder. I perioder af livet vil mange af os stå uden
alternativer; når vi er unge, gamle, når bilen er brudt sammen eller benet er
brækket.
Brug bussen i dag, så er den der også i morgen. God bustur.

Steen, Arne og Brunella
Busgruppen i Gyrstinge & Ørslevvester

Mail: bus@gyrstinge.dk
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Skotsk whisky aften.
Så gør vi det igen, for 18. gang.

Lokalrådet i Gyrstinge/Ørslevvester indbyder til den årlige whiskysmagning,
fredag d. 27. januar 2023 kl. 19.30 i Gyrstinge Landsbyhus.

Så prøver vi atter en gang, nu skulle coronaen ikke længere sætte sig i
vejen, og jeg er godt i gang med indkøbet.

Max. 50 deltagere og tilmeldingerne bliver behandlet efter „først til mølle“
princippet.

Heldigvis er whiskyerne ikke steget så meget som frygtet og der er kommet
nye på markedet, så prisen kan fastholdes på 250 kr. pr. person.

Prisen dækker de 8 whiskys, et let traktement og en øl/vand.

Der vil blive præsenteret et udvalg af de forskellige whiskys, som Skotland er
så kendt for, lige fra Whisky lavet på det blideste kildevand og lette bygmalt
til de tunge Whiskys lavet på „mosevand“ og bygmalt røget over mosetørv.
Som traditionen byder, så er der også en „udenlandsk“ single malt.

Kort sagt er der mulighed for at prøve et udsnit af de mange forskellige skotske
varianter og samtidig få lidt af vide om whiskyfremstilling.
Kenn står for præsentationen af whiskyen.

Er du interesseret, så kontakt Kenn på telefon/sms 30425458/eller mail
kenn@vium.org.

 For en god ordens skyld, så er der rygeforbud til dette arrangement, der er
selvfølgelig mulighed for at gå udendørs, når/hvis trangen opstår, når de røgede
whiskys er i glasset.

Vel mødt på Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvesters vegne

Kenn.
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Kilden til fitness skriver

Så er Kilden til fitness’ holdsæson igang. Som medlem kan du frit deltage på
følgende hold:
Mandag: 9-10.30 Senior fitness v/Susanne

19-20 Cirkeltræning i hallen v/Kim L. og Flemming
Onsdag 19-20 Cardiocirkeltræning i centret v/Martin
Torsdag 19-20 Yoga (begrænset antal pladser) v/Kim R.

***
„Seniorfitness er et nyt tilbud til medlemmer i Kilden til fitness, og er blandt
andet et hold for borgere, der har et afsluttet forløb i genoptræning, men som
gerne vil træne videre på egen hånd. Alle seniorer er dog velkomne, da der
samtidig lægges vægt på socialt samvær. Holdet er åbent mandage fra kl 9 til
10.30, og der er en senior vejleder til stede.„                          Hilsen Susanne

 Kunst i festsalen skriver
Mini CV For Lena Vitcetz 2022
Lena Vitcetz er datter af  Glaskunstneren og bronzeskulptøren Erik Vitcetz.
Oldebarn af den berømte københavnske billedskærer Emil Kjærumgård. Blev
i 1998 undervist og „opdaget“ af Stevnsmaleren Niels Gerhard under et ophold
på Solrød Daghøjskole. Fra 1999 til 2002. Bliver hun uddannet på Jagtvejens
billedskole. Lena startede sin for alvor sin kunstkarriere i
1996 med at dygtiggøre sig og lære en masse forskellige
tekniker .
Hun maler mest med oliemaling & akryl i sprudlende farver.
Hun arbejder osse med blindtegning, mixed media, skulptur
og linoliumstryk og eksperimenterer med tusser,
kuglepenne og neglelak. Det for Lena at være kunstner er
at være i stadig udvikling og lære hele livet .
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 Tirsdagsklubben skriver

Alle interesserede er velkomne til Tirsdagsklubbens arrangementer. Medlemskort
er ikke nødvendigt. Mødested er præstegården i Gyrstinge, kl.14. Medbring
kop og evt. brød. Elna står for brygning af kaffe.  
 
Kortspillerne vil meget gerne have flere spillere omkring bordet til en omgang
Whist. Ingen tilmelding, bare mød op. Det er ganske små indsatser, der er på
spil. Kortspil hver anden tirsdag.

Klubbens øvrige tilbud bliver noteret i Bøgebladets Kalender. Yderligere info
til Hilde.

Forude venter en sæson med: gåtur i H.C.Andersens fodspor i Europa,
indendørs gåtur med Palle Rhode i Barndommens gade (Gyrstinge), Bankospil,
Rejseoplevelser fra bl.a Rusland, Rumænien, Polen og De baltiske lande. 
En hyggelig julekomsammen er i skrivende stund under planlægning (mere herom
i næste udgave af Bøgebladet)!

De bedste hilsener, Arbejdsgruppen: Jonna, Else, Elna, Magda og Hilde
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Gyrstinge kirke
oktober - november 2022

Forklaringsgudstjeneste

Hvornår skal man rejse sig i kirken? Og ikke mindst, hvorfor? Hvorfor vender
præsten somme tider ryggen til menigheden? Hvorfor synger man salmer?
Hvorfor skal vi lytte til gamle og underlige tekster? Hvorfor går man til nadver?

Alt dette bliver forklaret i forklaringsgudstjenesten den 16. november i Gyrstinge
kirke. Det bliver en almindelige gudstjeneste, hvor præsten forklarer
gudstjenestens led undervejs og besvarer spørgsmålene ovenfor.

Forklaringsgudstjenesten finder sted
onsdag den 16. november kl. 19.00 i Gyrstinge kirke.

Aktivitetsudvalget inviterer på en kop kaffe.
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Menighedsrådet skriver

Minikonfirmander. 19 børn fra 3. klasse har sagt ja til at blive minkonfirmand,
og de kommer ligeligt fordelt fra både Kildeskolen og Ringsted Ny Friskole.
Jamen, er det da ikke bare herligt. Det er obligatorisk, at vi skal tilbyde
minikonfirmandundervisning, men de seneste år har der simpelthen ikke været
nok tilmeldte, så vi kunne oprette et hold, men det er der i år. Børnene mødes
i Gyrstinge Præstegård torsdag eftermiddag fra kl. 15 – 16.30 i alt 10 gange.
Det er tanken, at minikonfirmandundervisning foregår på skift mellem Gyrstinge
og Bringstrup, og næste år skal gyrstingebørnene så tage turen til Bringstrup.

Børnetjenesten. I foråret startede vi med et tilbud til de ældste børn i
børnehaven på Kildeskolen. Børnetjenesten er et lærerigt og kulturformidlende
- og ikke forkyndende tilbud fra den lokale folkekirke til de ældste børn i
børnehaven. Vi inviterer børnene hen i kirken til 6 højtider. Høst, alle helgen,
jul, fastelavn, påske og pinse. Der indgår fortælling, sang og musik, konkrete
kreative aktiviteter, refleksioner over mange begreber og samtale om børnenes
egne spørgsmål og erfaringer. „Forårets børn“ er jo begyndt i 0 klasse, men vi
er kommet godt i gang med det nye hold Spætter og har lige haft høst som
tema, og glæder os til næste emne alle helgen i november.

Grøn kirke. Selvfølgelig skal kirken også tænke i klimavenlige løsninger. Det
er ikke til at komme udenom, og vi bor i et stift, hvor den grønne dagsorden er
i højsædet. I det små og daglige kan vi alle gøre meget, men indimellem må
andet også til. Vi har valgt at udskifte det gamle oliefyr i præstegården med en
varmepumpe luft til vand, og har således fået penge fra provstiet til dette i budget
2023.
Fra stiftet er det også meddelt, at der i en periode må skæres ned på antallet af
gudstjenester i vores pastorat for at spare på energien, for det er energikrævende
at opvarme vores kirker i vinterhalvåret. Det betyder, der i kommende tid på
skift kun er gudstjeneste i en af kirkerne. Det er menighedsrådet selvfølgelig
indforstået med i den situation, vi i Danmark for øjeblikket befinder os i. Se
gudstjenestelisten andet steds i bladet.
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Menighedsrådet skriver

Kirkegårdsmuren. Færdes man på kirkegården fremstår den flotte
kampestensmur efterhånden ren og pæn. Graver Per Jørgensen har fået ryddet
flot op langs muren, beskåret meget af de vildtvoksende træer, buske og vedbend.
Det har pyntet, men så er det bare lige det, at så kommer alle skavankerne også
frem i lyset. Mange steder er teglsten løse og puds mellem kampestenene væk,
så nu er der brug for at få muren repareret, så den kan bevares og stå flot for
eftertiden. Heldigvis har provstiet bevilget penge på budget 2023, så vi kan
komme i gang med at få muren ordnet, og det bliver et projekt for det kommende
år.

Fællesskab. Jeg tror, mange vælger kirken, bl.a. fordi vi vil fællesskabet
omkring den kristne tro med det kristne budskab om værdier og leveregler for
os mennesker. Og fællesskabet har vi, når vi mødes til gudstjenester, hvad enten
det er høst, fyraftens - eller højmesse, eller til foredrag og koncert.
I vores pastorat har vi 3 kirker, 2 menighedsråd og er fælles om 1 præst, 1
organist og 2 kirkesangere, og derfor falder det naturligt at Gyrstinge
menighedsråd indgår i et fællesskab og samarbejde med Bringstrup Sigersted
menighedsråd, og også naturligt at vi samarbejder om forskellige arrangementer.
Vi er godt i gang. Eksempelvis den nys afholdte høstgudstjeneste. Graverne har
i fællesskab pyntet kirken (og den var flot), gudstjenesten er fælles for alle 3

kirker, det efterfølgende
traktement står det fælles
aktivitetsudvalg for. Kan vi
udbygge dette samarbejde og
fællesskab, ja, hvorfor ikke? I
Gyrstinge menighedsråd tror vi
på, at sammen står vi stærkere,
for så mange bor vi heller ikke
herude i det vestlige af Ringsted
kommune.

v/Kirsten Forsingdal
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Præsten skriver

Det var så den sommer…
Talemåden Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det stammer fra
Mark Twain, selvom den ofte tilskrives Storm P., der som underfundig borger i
land med yderst omskifteligt vejr sagtens kunne have udtalt det. Nok kan man
være uenig om, hvilken årstid, der er den foretrukne, men vejret må nok
kategoriseres til at være et ret ufarligt emne.
Derfor går det an at sige, at dette års sommer er definitivt forbi, og efteråret er
over os. Det ses blandt andet på vores påklædning. For få uger siden gik mange
i shorts og korte ærmer. Nu er overgangsjakkerne og tørklæderne taget frem
fra garderoben, og de stigende energipriser betyder, at mange ser frem mod en
kold tid.
Den 30. juni afholdte vi sæsonens sidste fyraftensgudstjeneste i Sigersted kirke.
Da vidste vi ikke, at vi stod på tærsklen til endnu en lang og varm sommer. På
grund af tidspunktet på året, var netop sommeren temaet for denne aftens
prædiken. Af de fire årstider forekommer sommeren at nyde en særlig status
som et varmt og lysende højdepunkt midt på året. Den nordiske sommer har
antaget et nærmest mytisk præg, hvilket ikke mindst skyldes
Højskolesangbogen. Et oplagt eksempel på en sommersang er Danmark nu
blunder den lyse nat. Salmebogen kan også være med, f.eks. Det dufter
lysegrønt af græs.
Det dufter lysegrønt af græs hylder Guds skaberværk, men i slutningen af det
fjerde vers udvides perspektivet fra det sanselige til det åndelige. De genkendelige
og umiddelbare sansninger af sommeren sættes ind i et større perspektiv, ja
ikke bare større, men i et perspektiv, hvor evigheden er horisonten. Netop fra
sansningen af foråret lige nu og her til den nye himmel i Guds evighed: Alt kød
må dø / hver blomst bliver hø / Når vissentørt står floret, da blomstrer
evigt Ordet. Det sidste vers nævner, at Ordet er Kristus (Joh. 1,1), som skaber
en ny himmel og en ny jord. Den første skabelse er ufuldkommen, fordi blomsten
må visne og kødet dø; men med Guds evige Ord, Jesus Kristus, peges der frem
mod den nye skabelse – genskabelsen af himmel og jord, hvor livet og

blomstringen og sommeren er evig. Da gryr en evig sommer eller med andre
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Præsten skriver

ord, da begynder en evig sommer at udvikle sig og eksistere. Der nævnes ikke
en evig vinter, forår eller efterår. Nej, som billede på det evige og paradisiske,
nyder sommeren en særlig status. Sommeren er det skønneste, det ultimative.
Den nordiske forestilling om paradis er ikke en regnvåd tirsdag i november, nej,
paradiset er en evig sommer.
Salmen beskriver en nærmest mytisk sommer, altså noget, der måske aldrig
rigtig har eksisteret, men en myte, som alligevel former vores forestillinger og
erindringer. Sådan er det nok også med barndommens sommer, der former
vores forventninger til den perfekte sommer. Sommerens vemod kommer af
ikke at kunne leve op til kravet om at holde tilstrækkeligt af og nyde sommeren.
Sommerminder forstærker sig selv. Det bliver ikke oplevelserne, men minderne
i sig selv man mindes, og det bliver de sjældent ringere af. En af grundene til, at
sommerminderne vokser, kan sagtens være en længsel efter barndommen, hvor
man havde god tid. Som barn syntes den syv ugers sommerferie som halve år.
Det er en lang periode, og for et barn, som i sagens natur har levet i kortere tid,
er syv uger rigtig længe. Og som voksen husker man primært de gode minder.
Man husker ikke kedsomheden og de eftermiddage, hvor man på dage med
højt solskin alligevel hang foran fjernsynet og rettede sit begær mod gigantiske
isvafler, fordi det hændte, at man kedede sig i løbet af de syv, lange uger. Jo, det
hændte altså!
Med efteråret og vinteren kan vi tage det mere afslappet. Der er ikke de samme
forventninger. Man tager, som det kommer. Med foråret er det anderledes.
Selv de mest vejrligt uinteresserede må da glæde sig over den første forårsdag,
måske endda dem, der følger efter! For de varmeste tilhængere af sommeren
forekommer efterår og vinter, nærmest som en kold tid, der skal gennemleves,
inden man igen kan smide det kraftige fodtøj, de lange klæder og strømperne.
For andre skænker de kolde årstider muligheden for, at man med god
samvittighed kan hellige sig de indendørs sysler.
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted

Sognepræst Peter Borring Sørensen
Egerupvej 11, 4100 Ringsted
tlf. 57 61 30 10 / 25 72 30 10
PBSO@km.dk eller
gyrstinge.sogn@km.dk
www.bringstrupsigerstedgyrstingepastorat.dk

Træffetider:
Træffes efter aftale. Mandag: fridag

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

Kirkelig vejviser

Oktober
02. Bringstrup 10.30
09. Gyrstinge 10.30
16. Sigersted 9.00 (Janne Meibom)
23. Gyrstinge 9.00 (Niels Otto Lundgaard)
27. Bringstrup 17.00 (FYRAFTENSGUDSTJENESTE)
30. Gyrstinge 10.30

November
06. Sigersted 16.00 ALLE HELGEN
13. Gyrstinge 10.30
20. Bringstrup 10.30
24. Sigersted 17.00 (FYRAFTENSGUDSTJENESTE)
27. Gyrstinge 15.00  (FAMILIEGUDSTJENESTE)

December
04. 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 bestillin-
gen opgives kontonummeret 80064.
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 Gyrstinge IF skriver

Byfesten som vi og Landsbyhuset var arrangør af er vel overstået, og alle frem-
mødte havde en fantastisk dag. Der blev kørt cykelløb og spillet fodbold og vi
fik sponsorater ind for næsten 10.000 kr., så der skal lyde en kæmpe tak til alle
sponsorere og deltagere, samt en stor tak til vores byrådspolitiker Andreas
Karlsen, som gad at bruge et par timer herude i lokalsamfundet, både på cyk-
len, men også bagefter hvor der lystigt blev snakket med os lokale, om hvad vi
havde på hjertet. Vi vil også gerne sige tak til Jan, vores egen lille hus kok, for
lækker mad med helstegt pattegris, lækre salater og tilbehør. Vi vil også gerne
sige tak til alle de frivillige, som i løbet af weekenden hjalp med opsætning og
nedtagning, samt alle dem der hjalp på selve dagen. Uden jer var det ikke
muligt at få sådan et arrangement til at løbe af stablen.

Hvis vi skal se tilbage på opbakningen til byfesten, kunne vi rigtig godt have
tænkt os at nogle flere ville bakke op og deltage til alle aktiviteterne i løbet af
dagen, og vi synes det er lidt ærgerligt at der ikke kom flere. Hvis vi forsat skal
have et foreningsliv og være en del af samfundet og tilbuddene i Gyrstinge og
Ørslevvester, vil det være dejligt med endnu mere opbakning og deltagelse. I
bedes alle huske at vi gør dette frivilligt for at glæde og skabe sammenhold i
vores lille lokalsamfund. Hvis i har idéer til hvordan, vi kan gøre det bedre eller
idéer til aktiviteter, hører vi meget gerne fra jer.

Vores Oktoberfest løber af stablen her lørdag d. 1. oktober. Der er desværre
ikke så mange tilmeldte, trods mange har givet udsagn om de gerne vil deltage.
Efterfølgende har vi endda udbudt billetter uden buffet, til 215,- kr., for at tilgo-
dese den svære tid som vi alle står i med dyre energiregninger, men så man
stadig kan deltage og hygge med gode venner og naboer, og opleve den skønne
oktoberfest stemning.

Vi har igen i år i samarbejde med Henrik og Anja fra Vin & Vin i Ringsted to
smagninger på programmet i efteråret. Vi starter med en Winemakers
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Portvin smagning, lørdag d. 29. oktober, hvor Caterina Sequeira fra
Portvinshuset Sequeirinha fra Douro i Portugal kommer op og fortæller om
deres portvine. Der vil blive serveret 9 forskellige portvine og en let tapasanretning
under smagningen. Derudover vil vi have en vinsmagning med forslag til julens
vine d. 19. november.

Indendørssæsonen er nu startet op, og vi har fået gang i floorball, badminton og
gymnastikken. Vi har fået nye instruktører til gymnastikken, og vi håber at se
mange gamle som nye børn, som har lyst til at komme ud at røre sig. Vi har dog
måtte lave lidt ændringer i gymnastikken grundet for få tilmeldte til vores
Krudtugle hold. De få tilmeldte er enten blevet tilbudt at rykke op på De seje
springere eller ned på Spilopperne. Vi har dog valgt at lave en venteliste på
Krudtugle holdet, så hvis der kommer minimum 10 børn, så genopretter vi
holdet.

Træningstiderne ser ud som følgende:
Mandag: kl. 17.00-18.00 Boldspil fra 5 til 11 år ved Andreas Drews
Tirsdag: kl. 16.00-17.00 Spilopperne

kl. 17.00-18.30 De seje springere
Fra kl. 19.00     Badminton baneudlejning

Onsdag: kl. 10.00-11.00 Motions gymnastik (Festsalen)
kl. 17.00-18.30 Ungdoms badminton fra 3. kl.
kl. 19.00-21.00 Seniorbadminton

Torsdag: kl. 18.00-19.30 Floorball Mix 30+
Søndag: kl. 09.30-10.30 Hobbitterne (Far, mor og barn gymnastik)

På vegne af bestyrelsen i GIF
Lene Christoffersen

 Gyrstinge IF skriver - fortsat
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Ringsted private skovbørnehave skriver

I Skovbørnehaven er sommeren nu gået på hæld. Vi sluttede den af med en
skøn sommerfest hvor vi holdte skov OL. Vi startede med en flot
åbningsceremoni med den olympiske ild, hvorefter børnene og deres familier
deltog i forskellige konkurrencer mod dyrene. Vi sluttede af med en
medaljeoverrækkelse, med medaljer som børnene selv havde været med til at
lave og fik lækker mad tilbage i børnehaven. 

De ældste børn er nu startet op i skolegruppe og i forbindelse med deres tema
om jernalderen, tog de alle en tur i Sagnlandet Lejre. Her blev de mødt af
jernalderægteparret Hildregerd og Skafi, som lærte dem at smede og lave
jernaldermad. Sikke en skøn dag det blev. 

I september blev det så tid til at de ældste børn skulle overnatte i shelter og telt
ude i Store Bøgeskov. Der blev tilberedt mad over bål og hygget til den helt
store guldmedalje. 

Og så blev det tid til den årlige arbejdsdag i børnehaven. En masse af børnene
og deres familier var dukket op for at give børnehaven den helt store tur. Der
blev fældet træer, gjort rent, skovlet sand tilbage i sandkassen, fyldt flis i
køkkenhaven og under gyngerne, malet knager i garderoben, malet flagstang,
madpakke hus og gyngestativ. Der blev også tid til at indtage lækker frokost,
kage, hygge og lege en masse. 

I børnehaven er der taget hul på et nyt
tema, nemlig Eventyr. Der bliver læst
spændende historier og vi vil fordybe
os i fantasien med lege og spændende
værkstedsaktiviteter.

De bedste hilsner fra børn og
voksne i Ringsted Private

skovbørnehave
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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

v/Nanna Kofod

Ring, skriv eller find mig på Facebook
for at bestille tid

Jeg har flexible åbningstider.

Skovkro.dk

Tlf. 5784 5652

Gyrstinge Skovhuse 33

4173 Fjenneslev
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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
Oktober

Bøgebladet udkommer
01. Oktoberfest, arr. Gyrstinge IF, Landsbyhuset, kl. 18.00
03. Mobibben kommer til Gyrstinge

„Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 14.00, hver mandag
04. Tirs.klub: Miniudflugt til lille Bøgeskov
11. Tirs.klub: Kortspil
12. Fællesspisning, Landsbyhuset, kl. 18.00
13. Lappeskræddere, præstegården, kl. 14.00, hveranden torsdag
17.-21. Efterårsferie, Kildeskolen
18. Tirs.klub: „I H.C. Andersens fodspor“ v. Jens Rubæk
25. Tirs.klub: Kortspil
29. Portvinssmagning, arr. GIF, Landsbyhuset, kl. 17.30

November
01. Tirs.klub.: „Barndommens gade“ v/Palle Rhode
08. Tirs.klub.: Kortspil
10. Fællesspisning, Landsbyhuset, kl. 18.00
15. Tirs.klub.: Bankospil
16. Forklaringsgudstjeneste, Gyrstinge kirke, kl. 19.00
19. Julevinsmagning, arr. GIF, Landsbyhuset
22. Tirs.klub.: Kortspil
29. Tirs.klub.: „Rejseoplevelser med Elmo Hansen bag rattet“

December
Bøgebladet udkommer

06. Tirs.klub.: Julefest

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.


