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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 feb. - deadline 23. jan.
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Lokalrådet skriver

Julen står for døren, og det er altid så hyggeligt med diverse arrangementer. Det
er med stor glæde vi igen i år har fået doneret et juletræ af Sorø Akademi, så vi
traditionen tro har juletræ i skolegården på Kildeskolen. Som altid har der
været elever med ude og hente træet, ligesom tændingen 1. søndag i advent har
været arrangeret i samarbejde med Menighedsrådet.

Det er med stor glæde jeg kan fortælle, at Lokalrådet ind til videre har fået
tilsagn på 80% af finansieringen af den tidligere nævnte friluftsscene i
Præstegårdshaven. Det betyder, at vi nu går ind i sidste fase, hvor vi selvfølgeligt
skal have de sidste ender på plads, og skaffet de sidste 20%. Hvis alt går godt,
bliver scenen bygget i foråret, går det helt skævt håber vi bare den er oppe til
august 2023, hvor vi har koncert i Præstegårdshaven.

Noget vi også har søgt penge til, er et nyt telt. Teltet er et fold-ud telt, der kan
sættes op på 2 minutter af 4 personer – teltet er 4x8 meter og vil kunne lejes
ligesom alt Lokalrådets andet udstyr. Så alt i alt er vi ved at gøre klar til et
festligt 2023, hvor vi håber at kunne gøre brug af både scenen og andet udstyr
til at få holdt nogle gode kulturelle arrangementer.

God jul
Jess Friis
Formand
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Landsbyhuset skriver

 Forsidefoto

Fællesspisningen den 10. november i Landsbyhuset blev en stor succes. 57
glade og hjælpsomme mennesker var mødt op og havde en hyggelig aften.
Tusind tak for det.

Efter en kort jule- og nytårspause er vi så klar med fællesspisning igen onsdag
den 25. januar kl 18. Denne gang siger menuen Boller i karry. Der vil være
kaffe og kage efter middagen.
Tilmelding skal ske til Vera på tlf. 2364 3113 eller på mail til vera@gyrstinge.dk
senest onsdag den 18. januar. Prisen er 50 kr. for voksne og 20 kr. for børn.
Drikkevarer tilkøbes.

I februar er det planen, at vi spiser sammen mandag den 27. Menuen ligger
ikke helt fast, men vil blive meldt ud i næste Bøgeblad.

Byens juletræ - anno 2012.
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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 3042 5458/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.



6

 Lappeskrædderne skriver
Lappeskrædderne mødes hver anden torsdag i vinterhalvåret fra 14 – 17 i
Gyrstinge præstegård. Her strikker vi, og de færdige produkter gives til Kirkens
Korshær – og kommer til deres fjernlager i Glostrup. Herfra distribueres strikket
til varmestuer, som Kirkens Korshær driver, noget går til butikker og andet
sælges i Kirkens Korshærs julebod inde på Bakken. Overskuddet fra salg går
især til at drive Kirkens Korshærs varmestuer.
Vi fik besøg af Thorbjørn Biltoft – medarbejder i Kirkens Korshær - her i
oktober. Han kom for at hente alt det strik, vi har produceret det sidste års tid.
Han ville nemlig gerne besøge os - dels for at høre om vores strikkeklub og dels
for at fortælle os, at det gør en forskel, med det håndarbejde vi laver. Mange
kan få gavn af det.
Og hvad var der så i de sække Thorbjørn hentede:
16 store tæpper og 2 mindre tæpper
26 par strømper
11 par grydelapper
2 huer
4 halstørklæder
16 kar/vaskeklude
Tæpperne sættes sammen af strikkede lapper – derfor kalder vi os
lappeskrædderne. Af garnrester, som vi selv har eller får doneret, kan der strikkes
mange lapper, som sys sammen til farvestrålende tæpper. Nogle sælges mens
andre kan lune en hjemløs.
Forespørgsel: skulle du ligge inde med garn og garnrester som du ikke selv
skal bruge, håber vi, du vil tænke på os. Vi kan bruge alle former for garn. Uld,
bomuld, syntetisk – alt har interesse. Noget kan blive til lapper, noget til klude
og andet til strømper, huer m.v.
Spørgsmål: har du lyst at være med til at strikke til et godt formål er du meget
velkommen. Vi kan sagtens lave plads til flere omkring bordet. Vi skiftes til at
have kage med til kaffen og får rørt både stemmebånd og strikkepinde. Så kom
bare. Næste gang vi strikker er 8. december.

Hilsen Lappeskrædderne
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 Kildeskolen skriver

Nyt fra Kildeskolens børnehave
I børnehaven er vi er helt klar til at gå i gang med julehyggerier.
Den 1. december har vi forældrekaffe med æbleskiver.
Der skal laves julehemmeligheder, som forældre selvfølgelig overhovedet ikke
opdager!
15. december spiser vi risengrød og danser om vores udendørs juletræ, som
børnene har pyntet.

Derudover skal vi en tur i kirke med hele børnehaven, og vi skal også lave alt
det vi plejer med leg & bevægelse, lege i Landsbyhuset, musik med skolens
musiklærere, på ture i lokalområdet og meget andet. Det bliver en super sjov
og hyggelig måned.

Vi håber på snevejr, så vi kan lege i sne og lave nogle snemænd.

Nyt fra SFO
Her har vi haft stor Halloweenfest med knapt 200 deltagere. Det blev en rigtig
(u)hyggelig aften med uhyggerute gennem Præstegårdshaven, forbi kirken og
igennem spøgelseshus
Der var også kagekonkurrence, præmie for bedst udklædte barn og voksen,
græskarudskæring m.m.

Både i SFO 1 og SFO 2 er vi i gang med julegaver. I SFO2 har de sjov med
dagens gåde, og der hygges hele måneden med at spille mus med pebernødder.
I SFO 1 holder vi en julehyggedag for børnene i Landsbyhuset med risengrød
og lege.
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Kildeskolen skriver - fortsat
Afhentning af juletræ 2022
Lad 6. klasse på Kildeskolen afhente dit/jeres juletræ, og slip for turen til
genbrugspladsen.
Vi tilbyder at afhente dit/jeres juletræ, afhentning kan vælges imellem d. 30/12-
22 eller d. 6/1-23. Afhentning koster 40 kr. pr. træ.
Du tilmelder dig via sms til nummer 23 83 34 42 senest den 27/12-22
Betaling foregår ved tilmelding og via mobilepay på 23 83 34 42.

Ved tilmelding oplys venligst:
Ønsket afhentningsdato
Navn
Adresse
Træet stilles foran huset, så henter vi det.
Indtægten går til 6. klasses skolerejse
Vi hjælper med træet og så hjælper du/I os.

Glædelig jul og godt nytår.
Glade julehilsener
6. klasse på Kildeskolen.
Vi forbeholder os retten til at aflyse afhentningen, ved for få tilmeldinger.

Nyt fra skolen
Den 12. november blev der afholdt First Lego League og First Lego League
junior i Roskilde. Vi deltog med to hold fra 2. klasse til junior konkurrencen …
og 5. og 6. klasse deltog med hver deres hold. Det er en stor oplevelse at være
med til og et virkelig godt arrangement.

2. klasse gik hjem med flotte deltager præmier.
6. klasse fik en flot samlet placering som nummer 5 ud af 20.
Tusind tak for opbakning også fra en flok herlige unger.

Valgholdslærerne
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 Kildeskolen skriver - fortsat

Floorball
I dette efterår har der også være tid til en floorball turnering. Det var en stor
succes. Ungerne lærte en masse om at spille floorball men også om at være en
teamplayer, at give plads til kammerater og at være opmærksomme på andre
kompetencer en de rent boglige. Igen tillykke til jeres store præstationer både
som gode kammerater men også med de flotte resultater..

Nyt elever
Vi har i disse uger besøg af vores kommende elever og forældre. Vi glæder os
til at tage godt imod alle vores nye poder. Det er altid en kæmpefornøjelse at
lære jer at kende.

Hvis der er nogen som mod forventning ikke har fået information om indskrivning
af nye skolestartere, så må I meget gerne ringe til skoleleder Mette Ploug på
3044 9159.

Mange hilsner fra børn og personale,
Kildeskolen, SFO og børnehave
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 Tirsdagsklubben skriver
„Der er ingenting i verden så stille som sne, når den sagte gennem luften daler,
dæmper dine skridt, tysser, tysser blidt på de stemmer, der for højlydt taler.“
(Helge Rode, 1896). 
Sådan en stemning overraskede os denne morgen! Smukt, smukt og stille, stille
var udsigten, da gardinerne blev trukket fra den 21. november. 
TIRSDAGSKLUBBEN startede denne sæson med en velbesøgt
Sensommerfest på Skovkroen. Mini-udflugten til Henrik Buchardt var ligeledes
en stor succes. Deltagerne blev budt velkommen til en „verden for sig“: et væld
af trofæer/udstoppede dyr i alle størrelser fra hele verden og historier om næsten
hver enkelt eksemplar. Kaffe og dejligt hjemmebag sluttede dagen samtidig
med masser af spørgsmål og hyggelig stemning.
Vi har været med Jens Rubæk som fortæller i „H.C. Andersens fodspor“. Det
var en spændende måde at kombinere datidens og nutidens rejseoplevelser
på. 
Palle Rhode trak fulde huse, da han via foredrag gik op og ned ad Gyrstinge
Bygade, som den var fra 50’erne og ca. 25 år frem. 
En minderig tur med mange stop undervejs bragte minder og god snak frem
blandt de fremmødte. 
Det årlige Bankospil, hvor Arbejdsgruppen havde sørget for 40 gevinster til 20
spil, gav gode muligheder for ikke at komme tomhændet hjem.  
I skrivende stund venter vi på at høre Elmo Hansen fortælle om rejseoplevelser
som chauffør i bla. Rusland, De baltiske Lande, Polen og Rumænien. 
Som sidste arrangement i 2022 er der JULEHYGGE den 6. december kl.14.
Tilmelding er nødvendig senest den 1. december til Else, 5784 5212, Jonna,
2991 3380 eller Magda, 6160 5275. Der bydes på sild, smørrebrød, ost og
småkager m.m. Drikkelse er inkluderet i prisen, som er 150 kr./person. 
Det nye år starter med kortspil den 3. januar. 10. januar afholdes en afslappet
NYTÅRSKUR, hvor der skåles, synges, fortælles historier, nydes medbragte
småkager, godter, frugt eller hvad der evt. blev til overs fra jul og nytår hos
deltagerne. Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig. 
Velkommen til Dorthe som nyt medlem i Arbejdsgruppen.    

Godt nytår til alle og på gensyn, Dorthe, Elna, Else, Jonna, Magda og
Hilde  
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Gyrstinge kirke
december - januar 2023

Familiegudstjeneste

Søndag den 27. november

Gyrstinge kirke kl. 15.00

Traditionen tro fejrer vi familiegudstjeneste i Gyrstinge kirke i anledning af før-
ste søndag i advent. Gudstjenesten begynder kl. 15.00. Efter gudstjenesten går
vi sammen til Kildeskolen og ser juletræet blive tændt. Juletræstændingen er
arrangeret af Gyrstinge lokalråd.
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Menighedsrådet skriver

Hjemmesiden – den er stadig under udvikling, men fremstår efterhånden meget
informativ, og vi håber, at rigtig mange kan få glæde af at bruge den til at finde
oplysninger - og få informationer på. Jan Mariboe, som bor på Gyrstinge
Bygade, har til hjemmesiden lavet en film om kirken i 3D format. Filmen viser
rigtig flot, hvordan Gyrstinge kirke fremstår, og vi er glade for, at vi kan
præsentere Gyrstinge kirke så flot på hjemmesiden. Tak til Jan Mariboe fra
3Dvisit for en flot film.

Vand – måske har du undret dig over, hvad der sker på marken bag
præstegårdshaven. Menighedsrådet har lavet aftale med Gyrstinge Vandværk
om, at der kan laves en ny vandboring på marken, som kan sikre vandforsyningen
fremover til borgerne i Gyrstinge. Endnu er det stadig på undersøgelsesstadiet,
for man skal sikre sig - dels at vandkvaliteten er i orden, og dels at det ikke
giver problemer med f. eks. lavere vandstand andet steds i lokalområdet, hvis
man begynder at pumpe vand op fra vandårer i præstegårdsmarken.

Tyveri – så har der igen været indbrud i laden i Præstegården, hvor
græsslåmaskinen igen igen er stjålet. Sidste gang var i februar i år, men der
kunne den spores via den tracker, der sad i maskinen, og vi fik den tilbage igen.
Desværre har tyvene denne gang fundet trackeren og fjernet den, og dermed
kan den ikke lige spores og findes. Politiet er på sagen, men om det giver
resultat, så vi får vores græsslåmaskine igen, er nok tvivlsomt. Vi havde ellers
prøvet at sikre græsslåmaskinen ekstra ved at fastlåse med kæde mv. men det
hjalp desværre ikke.

Menighedsmøde – når vi fremhæver menighedsmødet, er det fordi, det
nok er det vigtigste og mest epokegørende at informere om. Vi indkaldte i
lighed med Bringstrup Sigersted menighedsråd til menighedsmøde d. 2. december
med eneste punkt på dagsordenen: at sammenlægge de to menighedsråd til et
fælles for alle 3 sogne. På vores fælles menighedsrådsmøder med Bringstrup
Sigersted - særlig her i 2022- har vi drøftet en sammenlægning for at forenkle
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Menighedsrådet skriver

arbejdsgangene i vores menighedsråd. Det er jo sådan, at vi har fælles præst,
fælles organist og fælles kirkesangere, og dermed er et samarbejde nødvendigt
og allerede etableret. Vores aktivitetsudvalg arbejder også allerede på tværs af
sognene, og det forenkler kun at skulle referere til et menighedsråd. Dermed
syntes vi fra begge menighedsråd, at der var basis for at tage skridtet fuldt ud
og sammenlægge menighedsrådene – ikke sognene – men menighedsrådene.

På begge menighedsmøder blev der af de fremmødte stemt for at sammenlægge
menighedsrådene til et fælles for de tre sogne. Fremmødet var ikke stort nogen
af stederne, men da alle var positive, og der også inden mødet blandt menigheden
var flere tilkendegivelser på, at det var det rigtige at gøre, ja, så er det fremtiden
for Gyrstinge sogn.

Vi skal nu indsende ansøgning til Roskilde Stift om et fælles menighedsråd for
de tre sogne, og forventer at det bliver positivt modtaget.
Vores mål er stadig at skabe den bedste kirke i vores tre sogne, og med en
forenkling af mange arbejdsgange giver det tid til andre opgaver og kirkelige
temaer til gavn for menighederne.

Gyrstinge Menighedsråd
v/Kirsten Forsingdal
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Præsten skriver

Gudstjenesten som rutine
I nyere tid – sådan cirka de sidste 50 år – er det at rejse blevet en tilgængelig
aktivitet for mange danskere. Rejseformerne er mangfoldige. Der er noget for
næsten enhver smag. Nogle søger spændende oplevelser i eksotiske lande,
hvor stort set alle forhold er fremmedartede. Andre søger det velkendte i som-
merhuset. For familier, der ejer et sommerhus, er det et home away from
home, et andet hjem placeret et andet sted i landet. I sommerhuset tillader man
sig en hverdag, hvor tempoet er både langsommere og mageligere end i den
pulserende hverdag på postadressen. En lektor på teologistudiet skulle forklare
begrebet velsignelse, som det omtales i det Gamle Testamente. Her er velsig-
nelsen en stor børneflok, et fyldt forrådskammer og fred og ro (sådan kort
fortalt!). Lektoren kaldte velsignelsen sommerhustilstanden, en humoristisk
omtale af den tilstand, hvor der stort set ikke sker noget som helst.
Man rejser til sommerhuset i ferier og weekender for at leve en anderledes
hverdag, men dog stadig en hverdag og hvad deraf følger af gentagelser og
rutiner. Mennesker er forskellige og udvikler sig. For nogle er rutinen nærmest
kvælende, for andre er det trygt og godt med rutiner og gentagelser.
Gudstjenesten (her tænkes på højmessen i Den danske folkekirke består af
elementer, der gentager sig og gennemføres på samme måde i landets kirker.
Vores landsbykirker har ligget på deres plads siden 1100-tallet. Bygningerne
har undergået forandringer, men genkendes som kirker. Det samme gælder for
gudstjenesten, som heller ikke har undergået den store forvandling. Visse ele-
menter af gudstjenesten kan føres tilbage til de kristne menigheder, der opstod
efter Jesus’ opstandelse ca. år 30. Det er således en afprøvet formel, som
menigheder verden over deltager i. Formen for gudstjenesterne ligger fast og
følger traditionen. Rammen – kirkebygningerne – hvoraf mange nærmer sig de
tusind år, er genkendelige pejlemærker i det danske landskab og i byerne.
Det gode spørgsmål lyder så: Hvorfor er det at gå til gudstjeneste fremmed for
mange mennesker? Et hyppigt svar er, at det forekommer uigennemskueligt,
hvornår man skal rejse sig, og hvornår man skal sætte sig igen. Her kan og bør
præsten hjælpe til ved at sige: Lad os rejse os og… etc. Det er et ofte vendt
diskussionsemne blandt præster, nemlig hvor mange „regibemærkninger“, der
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Præsten skriver

bør være undervejs i en gudstjeneste. Med regibemærkninger menes, når præsten
vejleder menigheden i, hvornår man rejser og sætter sig og desuden forklarer
gudstjenestens forløb undervejs. Det er med regibemærkninger, som det er
med så meget andet. Alt med måde! For mange forklaringer fjerner fokus fra
Ordet i bønner, prædiken og læsninger og kan i værste fald øge fokus på præsten.
Faren for at forfladige gudstjenesten ligger lige for. Uden hjælp til at deltage i
gudstjenesten vil mange føle sig forlegne. Ingen bryder sig om at skille sig ud
under en gudstjeneste, fordi man ikke er øvet i liturgien. Et afmålt og doseret
repertoire af ord til at vejlede menigheden – erfarne som uerfarne – medvirker
til, at man som kirkegænger føler sig godt tilpas. Hvis man ikke skulle føle sig
godt tilpas i en kirke, hvor skulle man så?
Er det til at lære? Jo… En præst nævnte engang en sportskamp som et billede
på en sammenhæng, hvor tilskuerne under kampene handlede efter et detaljeret
sæt af regler. Man handlede på en måde, når ens hold scorede mål. En anden
adfærd kom i brug, når modstanderne scorede. Som tilskuer i en sådan
sportskamp bør man kende reglerne ned til mindste detalje for ikke at skille sig
ud. Det er noget, som man bør lære, hvis man vil fremstå som den kyndige
tilskuer. Tænk hvis nogen troede, at man ikke hyldede sit hold! Eller endnu
værre, at man heppede på modstanderen!
At gå til gudstjeneste er noget, man øver sig i og bliver bedre til ved at gentage
det. En menighed, hvor personalet og de øvrige medlemmer af menigheden
hjælper den uerfarne med at falde til i gudstjenestens forløb, er den sunde
menighed.
Forløbet i gudstjenesten – liturgien – er først og fremmest genkendeligt. En
gudstjeneste forløber i det store hele ens, hvor man end deltager i gudstjenesten,
og er derfor genkendelig som netop gudstjeneste. Adskillige kirkegængere taler
om roen og stemningen i vores kirker. I kirken finder vi et helle fra hverdagens
jag, afbrydelser og nyt, der skal tages stilling til. Et helle,
hvor alt er planlagt og har forløbet ens i århundreder.
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Færre gudstjenester i Sigersted kirke
Vores pastorat, Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge pastorat, omfatter de tre sogne
med en kirke i hvert sogn. I de senere år har de tre kirker været tilgodeset med
det samme antal gudstjenester ligeligt fordelt på de to faste tidspunkter kl. 9.00
og kl. 10.30.
Gennem de sidste par år må det konstateres, at kirkegangen i Sigersted kirke
er beskeden. Den tidlige gudstjeneste kl. 9.00 aflyses hyppigt, når ingen møder
op for at deltage i gudstjenesten. Til højmessen kl. 10.30 besøges kirken af 2-
3 sognebørn.
Det nye er, at Sigersted kirke med virkning fra november 2022 kun benyttes til:

- En månedlig højmesse.
- Til påske, pinse og jul afholdes mindst en gudstjeneste for hver højtid.
- at stå til rådighed for kirkelige handlinger – dåb, vielser, begravelser/

bisættelser, konfirmationer mv. - helt i samme omfang som hidtil.
- at danne ramme for særlige gudstjenester som for eksempel

høstgudstjenester og fyraftensgudstjenester samt koncerter.
Denne ordning kan justeres, såfremt tilslutningen til gudstjenesterne i Sigersted
kirke ændrer sig.
Baggrunden for ændringerne er også, at det er demotiverende for præst og
kirkefunktionærer og for medlemmer af menigheden, som ønsker at nyde godt
af fællesskabet med andre kirkegængere. Man bør heller ikke se bort fra, at
ressourcerne, der går til at forberede gudstjenester i en tom kirke, kan gøre
gavn andre steder i pastoratet.
Med hensyn til indbyggertal er Gyrstinge det største sogn med 827 indbyggere,
hvoraf 655 er medlem af Folkekirken. Bringstrup sogn har 428 indbyggere,
hvoraf 313 er medlem af Folkekirken. Sigersted sogn har 482 indbyggere,
hvoraf 353 er medlem af Folkekirken. Tallene stammer fra www.sogn.dk og er
fra den 1. januar 2022.
Med tilladelse fra biskoppen har de to menighedsrådsformænd, Kirsten
Forsingdal og Dennis Gylden, samt sognepræsten Peter Borring tilpasset
gudstjenestefrekvensen for Sigersted kirke som beskrevet ovenfor.
Med venlig hilsen Menighedsrådet for Bringstrup og Sigersted sogne og

menighedsrådet for Gyrstinge sogn

Sigersted kirke
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Julekoncert i Gyrstinge Kirke
tirsdag d. 13. december kl. 19.30.

Medvirkende: Michala Kisselhegn: violin
Malene Thastum: orgel/piano

Michala Kisselhegn er uddannet i København hos Professor Peder Elbæk.
Senere har hun studeret i Köln hos Igor Ozim og i Rostock hos Christiane
Hutcap. Siden 1999 har Michala været ansat i Det kongelig Kapel som 1.
violinist. Michala er opvokset i Gyrstinge  og har efterhånden spillet i Gyrstinge
Kirke nogle gange.
Til julekoncerten i Gyrstinge Kirke spiller Michala Kisselhegn sammen med
kirkens nye organist Malene Thastum. De mødte oprindeligt hinanden på
Musikkonservatoriet i København, hvor de begge studerede. Herefter spillede
de en række koncerter, ikke mindst i den smukke Baroksal i Rostock. Efter
konservatorietiden skiltes deres veje, men muligheden for at spille igen dukkede
så op da Malene blev organist i Gyrstinge Kirke. 

Malene Thastum er uddannet fra Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium. Hun har desuden taget solistklasse fra Det Fynske
Musikkonservatorium i 2003. Den 1. august tog Malene en ny udfordring op
som organist i pastoratets tre kirker, og som menighederne allerede har nydt
godt af ved gudstjenesterne.

Julekoncert
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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

December
04. Bringstrup 10.30
11. Gyrstinge 10.30
18. Gyrstinge 9.00 (Conni Gosmer Schmidt)
24. Bringstrup 13.00 - Sigersted 14.00 - Gyrstinge 15.00
25. Sigersted 10.30
26. Bringstrup 10.30

Januar
01. Sigersted 15.00  (NYTÅRSKUR)
08. Gyrstinge 10.30
15. Bringstrup 10.30
22. Gyrstinge 10.30
29. Bringstrup 10.30

Februar
05. Gyrstinge 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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Annonceplads
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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

November
26.-27. „Søstrenes julestue“, Ruhedal, Gyrstinge, kl. 10-17
27. Familiegudstjeneste, Gyrstinge kirke, kl. 15.00

Juletræstænding Kildeskolen, ca. kl. 16.00
28. Mobibben kommer til Gyrstinge
29. Tirs.klub.: „Rejseoplevelser med Elmo Hansen bag rattet“

December
Bøgebladet udkommer

03.-04. „Søstrenes julestue“, Ruhedal, Gyrstinge, kl. 10-17
05. „Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 14.00, hver mandag
06. Tirs.klub.: Julehygge
08. Lappeskræddere, præstegården, kl. 14.00, hveranden torsdag
10.-11. „Søstrenes julestue“, Ruhedal, Gyrstinge, kl. 10-17
13. Julekoncert, Gyrstinge kirke, kl. 19.30
17.-18. „Søstrenes julestue“, Ruhedal, Gyrstinge, kl. 10-17
27. Mobibben kommer til Gyrstinge

Januar
03. Tirs.klub: Kortspil
10. Tirs.klub: Nytårskur
17. Tirs.klub: Kortspil
24. Tirs.klub: Status og banko
25. Fællesspisning, Landsbyhuset, kl. 18.00
27. Whiskyaften, Landsbyhuset, kl. 19.30
31. 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.


