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Café Friheden
ÅBEN CAFÉ i Friheden sæsonen 21-22
Ved aftenarrangementerne vil caféen være åben og stå
for fællesspisninger, foredrag samt et par sangaftener
med blandet indhold. De forskellige arrangementer vil løbende blive omtalt på vores Facebook-side (cafe i friheden Bringstrup) og på Lokalrådets hjemmeside
(bringstrup-sigersted.dk).
Forsamlingshuset er åbent fra kl. 14, man er velkommen
til at komme og bruge vores broderimaskine og den alm.
Symaskine, benytte vores brætspil, spille crossball i salen,
sy og strikke, holde møde eller bare snakke og hygge.
Man skal selv sørge for kaffe og kage. Vi har masser af
ideer og der er mønstre og bøger til inspiration.
Har du et projekt du vil i gang med eller er du gået i stå,
hjælper vi hinanden.
En oversigt over aktiviteter og arrangementer for resten
af sæson 21/22 kan ses på næste side.
Vi vil lave fællesspisning hver gang kl. 18. Kr. 40,- for
voksne og kr. 10,- for børn under 12 år (med tilmelding).
Tilmelding til Marianne eller Lene ved at sende SMS til
61366319 eller 25466188.
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Café Friheden
Planen for resten af sæsonen 2021—2022 er:
Kurt Frederiksen
Onsdag d. 16. feb. 2022 kl. 14—21 i Friheden, Bringstrup
Kl. 18 er der mulighed for at købe aftensmad, kr. 40,- for
voksne og kr. 10,- for børn. HUSK at tilmelde dig til Marianne
på SMS 61366319 senest søndagen før. Husk kontanter.
Entre til foredraget kr. 35,- kontant ved indgangen.
Kl. 19 foredrag ved Kurt Frederiksen Island rundt
Et foredrag som rummer masser af stof, billeder, fortællinger,
episoder og møder som han glæder sig til at dele med os.
I sommeren 2019 tog Kurt Frederiksen fra Reersø på tur til Island, hvor han med sin traktor og campingvogn kørte 5200
km. Det blev til seks uger i alt, hvor han mødte mange mennesker og fik oplevet det store flotte land på en anderledes
måde.
Island rundt! – var svaret, når jeg blev spurgt, hvor jeg skulle
hen næste gang, efter jeg i sommeren 2017 havde været kørende til Nordkap med min traktor og campingvogn.
Altså: seks uger, Island rundt, så tæt på kysten som muligt,
helst også gennem det indre af landet – hvis muligt. Ca. 4.000
km, alene, 25 km/t. Så må vi se hvad der sker. Kunne traktoren klare det? Kunne campingvognen? Hvad med mig selv?
Planlægningen begyndte midt på foråret, færgereservationer,
klargøring af traktoren, af campingvognen, sponsoraftaler,
pressekontakter. Jeg viste fra sidst, at jeg skulle have så lidt
som muligt med, jo mere, desto større ulejlighed og besvær,
kun det allermest nødvendige – det giver størst mulig frihed.
Sådan var rejsen tænkt, sådan blev den gennemført, stort set,
og tilbage står et anderledes møde med landet, naturen og befolkningen.
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Café Friheden
Alle vegne vakte mit køretøj opmærksomhed og skabte kontakt. Den islandske presse skrev om det, og snart gik rygtet
fra dal til dal. – Nu er han på vej!
Arrangementet er støttet af Kulturpuljen i Ringsted kommune
Henrik Uth
Onsdag d. 16. marts 2022 kl. 14-21 i Friheden, Bringstrup
Kl. 18 er der mulighed for at købe aftensmad, kr. 40,- for
voksne og kr. 10,- for børn. HUSK at tilmelde dig til Marianne
på SMS 61366319 senest søndagen før. Husk kontanter.
Entre til foredraget kr. 35,- kontant ved indgangen.

Kl. 19 foredrag ved Henrik Uth: På Eventyr i bjerge og ørkener!
Henrik Uth, opvokset i Bringstrup, har igennem en årrække
taget eventyrlystne danskere med på forskellige bjerge i Europa og Afrika, inkl. Mont Blanc, Kilimanjaro og Elbrus. Derudover har han og hustruen deltaget i en række ekstrem ørkenløb i Namibia og på Island. Alt sammen til fordel for Børneulykkesfonden og Legeheltene rundt om på de danske hospitaler. Kom og hør om eventyrene og oplevelserne, fra 5km højde dybt begravet i sne, til 40 grader i golde ørkener midt i søløve kolonier.
Arrangementet er støttet af Kulturpuljen i Ringsted kommune
---

Har du betalt for maden er kaffe og kage med i prisen, kommer du kun til foredraget kan kaffe og kage købes i pausen til
kr. 10,- husk kontanter.
---
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Murermester Finn Larsen
Vibevej 40
4100 Ringsted

Tlf. 24491682
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Café Friheden
VÆGTÆPPER til FRIHEDEN
I 2019 blev vi færdige med det tæppe som vi i sy-gruppen fælles havde syet på til Friheden. Det hænger nu og pynter i huset,
men der er flere tomme vægge og vi har fået lyst til at sy endnu et.
Ideen er at tæppet skal forestille en bogreol, hver person udfylder en hylde, med det som kendetegner dig og det du syntes
skal stå på din hylde, det behøver ikke kun være bøger.
Der er mange hylder i sådan en reol og vi vil gerne have flere med i projektet.
Du behøver ikke have erfaring med at sy og brodere, vi hjælper hinanden.
Vi mødes ca. hver 14. dag
i Friheden, hvor vi har symaskiner og masser af
materialer, det koster ikke
noget at deltage og vi har
det rigtig hyggeligt sammen.
Når du læser dette blad,
er vi i gang, så kom og
vær med, kig ned til os og
se om det er noget for dig.
Kontakt Lene lsp@knus.dk
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BSIF
Der afholdes ordinær generalforsamling i Bringstrup-Sigersted IF
Dato: Tirsdag 22. februar kl. 19.00
Sted: Bringstrup Forsamlingshus ”Friheden”
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formanden aflægger beretning
3. Udvalgsformændene aflægger beretning
4. Kassereren aflægger beretning
5. Indkommende forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
9. Valg af udvalgsmedlemmer
10. Valg af fanebærer og fanebærersuppleant
11. Uddeling af årets lederpokal
12. Eventuelt
Forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Der vil være bankospil med fine præmier efter generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne
Kenneth Olesen

Formand - BSIF
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Lokalråd
Lokalrådet holder generalforsamling
Dato: Tirsdag 22. februar kl. 19.00 i forsamlingshuset Friheden.
I lighed med de sidste år orienterer bestyrelsen for forsamlingshuset Friheden om foregående års arbejde og BSIF afholder generalforsamling samme sted og samme aften.
Dagsorden på Lokalrådets generalforsamling fremgår af
vedtægterne:
a) Valg af dirigent og stemmetællere
b) Redegørelse vedr. rådets arbejde og økonomi i det forløbne år
c) Behandling af indkomne forslag
d) Oplæg vedr. det fremtidige arbejde og finansieringen af dette
e) Diskussion
f) Valg af 3 rådsmedlemmer
g) Valg af 1 suppleant
h) Eventuelt

Forslag der skal behandles, er velkomne og sendes til undertegnede senest en uge før generalforsamlingen.
Der skal vælges/genvælges 3 rådsmedlemmer og 1 suppleant.
Med venlig hilsen
Lárus Ágústsson
Formand for Lokalrådet

Se bringstrup-sigersted.dk for evt.
opdateringer
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Fællesråd
REFERAT fra Fællesrådsmøde d. 18. januar 2022
Evaluering af Halloween 2021
Det gik rigtig godt, labyrinten var en stor succes og kamparenaen var populær og publikum var meget aktive. Middelaldermusikken i kirken fik ros og der var ca. 60 til spisningen.
Annonceringen skal forbedres lokalt - også på skolen. Der skal
sættes flere skilte op med lanterner for at vise vej. Vi vil søge
Helhedsplanen om penge til permanent installation af lys i laden. Lárus snakker med Kurt fra Præstegårdsudvalget for at få
tilladelse. Rollespilsforeningen laver en liste over hvad der skal
bruges/laves og hvor.
Forsamlingshuset
Har været udlejet hver weekend siden genåbningen, men vi
måtte aflyse juletræet i dec., samt onsdags-cafeen og bankospillet her i januar. Vi arbejder på at søge helhedsplanpuljen om
renovering af toiletterne.
Idrætsforeningen

Fodbolden starter udendørs træning i Benløse d. 19-1.
Badminton har haft en svær sæson i efteråret, da mindst 10 af
gangene blev aflyst af skolen.
Der er også problemer med klublokalerne hvor det kniber for
skolen at overholde aftalen om at efterlade dem som de var da
man kom.
Der er nogen udefra som har overmalet idrætsforeningens skur
og der ligger ofte skrald og smadrede flasker. Også i skoven
kan man se der har været uønskede gæster.
Da kommunen lavede cykelstien, blev bommene til vejen og
skoven fjernet. Vi vil anmode kommunen om genetablering.
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Fællesråd
BSIF vil søge helhedsplanen om renovering af lysanlægget.
Rollespilsforeningen
Har fået flere nye medlemmer.
Deltagerne samler hver gang skrald op i skoven og skifter affaldssækkene.
Rollespilsforeningen har også udfordringer fordi skolen aflyser
eller begrænser adgang til skolen på spilledage.
Idrætsforeningen og Rollespilsforeningen sender en liste om
problemerne til Lárus som vil invitere skolelederen til et møde
herom.

Menighedsrådet
Der var 30 deltagere til fyraftensgudstjeneste i Bringstrup, den
er desværre aflyst i Sigersted. Fra nytår har vi fået ny organist:
Ida fra Alsted og siden 1. dec. har Tilde, også fra Alsted, været
kirkesanger. Stillingen som graver i Bringstrup er slået op.
Lokalrådet
Vi holdt borgermøde i september for at få idéer til opdatering af
vores helhedsplan. Der var pænt fremmøde og god snak.
Vi arbejder fortsat med trampestier og området ved søen i skoven, hvor der foreslås shelter, bålhytte og opsætning af borde
og bænke mm. Dette drøftes med præstegårdsudvalget som
ejer skoven.
Der var pænt fremmøde til vælgermødet, men politikere ville
gerne snakke andet en landsbypolitik.
Der er generalforsamling d. 22. feb. Niels og Lene er på valg og
der mangler et medlem og en suppleant.
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Fællesråd
Landsbyforum har møde d. 24-1 for at tage stilling til de indkomne ansøgninger til helhedsplanpuljen og kulturpuljen.
Sy-gruppen i onsdags-cafeen har fået kr. 9.100, - fra temaudviklingspuljen til kurser og ny software til broderimaskinen.
Vores hjemmeside fungerer rigtig godt. HUSK at meddele nyheder/ændringer til Bruce. OBS ny mailadresse: campbell.brucem@outlook.dk
Puljeansøgninger
Helhedsplanpuljen og Kulturpuljen: Næste ansøgningsfrist er
15. maj 2022.

Vi vil lave en samlet ansøgning om projekter i skoven og på banen, el i præstegården, samt ny computer til broderimaskinen
og Lego mindstorm. 3D printer mm.
Temaudviklingspuljen: søges løbende, der er rigtig mange penge i puljen!
Vi har søgt kulturpuljen om penge til foredragene i februar og
marts i onsdags-cafeen.
Se http://landsbyforum-ringsted.dk/
LokalNyt
Efter at menighedsrådet er kommet med i bladet er det vokset
og sidste blad blev det hidtil tykkeste nummer med 40 sider.
Vi har mistet nogle annoncører, men fået nogle nye.
Næste møde
Den 9. maj 2022
Ref. Lene
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Lokalråd
HAR DU EN IDÉ?
Går du med et ønske, et projekt eller en idé som kan være til
gavn for lokalområdet? eller vil du afholde et arrangement?
Så er der mulighed for at søge penge til at få det gennemført.
Der er hele 3 forskellige puljer i Ringsted kommune, som støtter projekter i landområderne, og der er mange penge i puljerne lige nu, fordi der pga. coronaen ikke er brugt så mange de
seneste par år.
TEMAUDVIKLINGSPULJEN
Kan søges hele året. Puljen støtter og rekvisitter ved f.eks.
sommerarrangementer inkl. Sct. Hans, udflugter og byvandringer, afholdelse af eller deltagelse i kurser, reklamer for lokalområder, velkomstfoldere, småt inventar, samt andre småanskaffelser såsom juleudsmykning. Anskaffelser må kun koste
8.000 kr. pr. anskaffelse ellers skal pengene søges i Helhedsplanpuljen.
KULTURPULJEN
Ansøgningsfrister d. 15. jan. 15. maj og 15. okt. Søges primært
til honorar og transportomkostninger til foredragsholdere,
kunstnere eller koncerter, herunder skuespillere og sangere.
Der kan ikke søges støtte til fester. Arrangementerne skal være
åbne for alle, der skal være entre og en egenbetaling på 10%
HELHEDSPLANEN
Ansøgningsfrister d. 15. jan. 15. maj og 15. okt. Til større og
mindre anlægsarbejder, samt renoveringer. Shelter, borde/
bænke, legepladser, stier i skove og bålhytter vil kunne søges
her, ligeledes fitnessredskaber, padeltenisbaner, ladestandere,
indretning af fælleskøkken mm. Projekterne skal være en del af
områdets helhedsplan. Der vil være krav om egenbetaling og
det forventes man bruger frivilligtimer.
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Lokalråd
Læs vores helhedsplan på Landsbyforums hjemmeside.
Alle ansøgninger sendes til Lárus: bringstrupvej77@gmail.com
Læs mere om puljerne på Landsbyforums hjemmeside.
HUSK at følge med på vores hjemmeside bringstrupsigersted.dk
VI HAR BRUG FOR DIG
Syntes du der sker for lidt i vores sogne? Så kom og vær med.
For at vi kan få gennemført vores projekter er det nødvendigt
at flere personer deltager i arbejdet. Arbejdet er frivilligt og udføres af folk som bruger deres fritid på det. Derfor er der brug
for mange hænder, hvis vi skal have gang i noget af det vi gerne vil. Kom og oplev fællesskabet.
Forslag til projekter som der kan søges penge til og er drøftet
på borgermødet i september 2021:
•

Borde/bænke ved gadekærene og Hagbardshøj m.fl.

•

Vandrestier som forbinder vores områder

•

Skilte med oversigtskort og info om fauna, arkæologi og
historie, historie/natur formidling

•

Hjertestartere

•

Flagallé i byerne

•

Kanoture og andre udflugter

•

Dekorative skilte med annoncering af hvad der sker, som
f.eks. ved Alsted kirke.

•

Der kan laves shelter, legeplads, bålhytte og opsættes
borde/bænke og fitnessredskaber ved søen i skoven

•

BSIF kan søge om klubhus/nyt skur på idrætspladsen

•

Gadekærene og de grønne områder gøres attraktive/
hyggelige
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Lokalråd
•

Kunst/udsmykning, f.eks. opsætning af ”kunstbænke” ved
gadekærene, vi kan lade nogle kunstnere komme med deres ideer om hvad der passer ind i omgivelserne, evt. gennem Ringsted kunstråd. Bordet og bænken ved Sigersted
gadekær bruges rigtig meget, især af cyklister, flere cykelruter går gennem vores områder

•

Opsætning af fitnessmaskiner, evt. ved gadekærene

•

Friheden, kan udendørsarealet gøres mere attraktivt, med
flere borde/bænke, parasoller, evt. hegn og aflukket mod
vejen så børn kan lege der

•

Renovering af toiletterne i Friheden

•

PowerPoint eller lignende program til vores projektor i Friheden

•

Permanent el i præstegårdens lade (bruges til Halloween)

•

Et stisystem fra Sigersted ned til Susåen, hvor skov og naturstyrelsen har sti langs åen

•

Gamle kirkestier genskabes, de skal afmærkes ordentlig

•

Vi kan lave cykelruter/stier, evt. bagom præstegården som
flere benytter i dag

•

Cafeen vil søge om 4 nye computere til Lego mindstorm og
broderimaskinens programmering

•

Indkøb af 3D printere, Lego mindstorm og rollespilforeningen vil have gavn af dette

•

Flere foredrag og kreative kurser

•

Kan vi lave nogle arbejdsgrupper for de forskellige opgaver?

Ovenstående liste tages med i den nye udgave af områdets Helhedsplan som forventes færdig i starten af maj 2022. Har du
lyst og tid til at deltage så kontakt Lárus på mail bringstrupvej77@gmail.com
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AKTIVITETSKALENDER
Ugedag

Dato

Aktivitet

Tid

Mandag 07.02 Madbix

Onsdag 16.02

18

Åben Café

14

Fællesspisning

18

Foredrag med Kurt
Frederiksen

19

Mandag 07.03 Madbix

Onsdag 16.03

18

Åben Café

14

Fællesspisning

18

Foredrag med
Henrik Uth

19

Arrangør/Sted

Skolen

Café Friheden

Skolen

Café Friheden

Husk madbix tilmelding til
Lis: 22 81 29 14 eller Lena: 29 25 62 51
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FASTE AKTIVITETER
Ugedag

Aktivitet

Tid

Arrangør/Sted

Onsdag

Krolf holder

vinter

pause

Onsdag

Bibelmaraton
i Gyrstinge
Præstegård

19.00

Gyrstinge præstegård

Onsdag

Fodbold, alle
hold

20.00 —
21.30

BSIF/Den nye kunstgræsbane i Benløse

Alle dage
(01.10.21—
31.03.22)

Badminton

18.00 —
22.00

Skolen

MoBibben er i Bringstrup:
07. — 13. februar

07. — 13. marts
04. — 10. april
02. — 08. maj
30. maj—05. juni
27. juni—3. juli
Åbningstiderne er 8 - 22 alle
dage undtagen fredag og lørdag,
hvor der lukkes kl. 20, og mandag hvor der først åbnes kl. 13
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Kirken
GUDSTJENESTELISTE
Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge
Februar 2022
6. februar

Bringstrup 10.30

13. februar

Gyrstinge 10.30

20. februar

Sigersted 10.30

27. februar

Gyrstinge Familiegudstjeneste 14.00 (Conni
Gosmer Schmidt)

Marts 2022
6. marts

Bringstrup 9.00 (Conni Gosmer Schmidt)

13. marts

Gyrstinge 10.30

20. marts

Gyrstinge 9.00
Sigersted 10.30

27. marts

Sigersted 9.00
Bringstrup 10.30

31. marts

Gyrstinge Fyraftensgudstjeneste 17.00

Oplysninger om gudstjenester findes på:

https://sogn.dk/bringstrup/ og https://sogn.dk/sigersted/
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Kirken
GUDSTJENESTELISTE
Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge
April 2022
3. april

Bringstrup 9.00
Gyrstinge 10.30

10. april Gyrstinge 9.00
Bringstrup 10.30
14. april Gyrstinge Skærtorsdag - aftengudstjeneste

med spisning 17.30
15. april Gyrstinge Langfredag 10.30
17. april Gyrstinge Påskedag 9.00
Sigersted 10.30
18. april Sigersted Anden påskedag 9.00

Bringstrup 10.30
24. april Bringstrup 9.00
Gyrstinge 10.30
28. april Bringstrup Fyraftensgudstjeneste 17.00
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Kirken
Diakoni – hvad er det nu?
Diakoni er et af de ord, som teologer og præster smider om
sig med. Nu sker det igen! Ordet stammer, i lighed med
mange andre kirkelige begreber, oprindeligt fra det græske
sprog og betyder tjeneste. Når samtalen falder på, hvad kirkens opgaver består i, hører diakonien til blandt de mest oplagte svar. En anden væsentlig opgave er Ordets forkyndelse. Det vil sige, at Evangeliet læses, høres og udlægges, og
sakramenterne – dåben og nadveren – forvaltes. Og så er
der alt det andet, der foregår i og i forlængelse af kirken.
Hvor forkyndelsen drejer sig om Ordet, handler diakonien om
gerningen og handlingen over for andre mennesker. At høre
evangeliet skal opbygge den enkelte åndeligt, men bør i bedste fald også føre til handling. Eller som det hedder i Jakobs
Brev: Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere (Jak.1,22). Vi
er ordets hørere, når vi deltager i en gudstjeneste. Ordets
gørere, bliver vi, når vi omsætter ordene om næstekærlighed
til handling. Det er sket, at jeg er stødt på følgende fordom:
Kirken har så mange penge (Nå!), og videre…. Hvorfor giver
I ikke jeres mange penge til de fattige? Så er den gode
stemning sat!
Menighedsplejen
Kirkens indtægter er båndlagt til at vedligeholde de bevaringsværdige kirker og til at aflønne kirkens medarbejdere.
Oven i det kommer en del andre udgifter. Der er således ingen menighedsråd, der ligger inde med store summer, som
de kan fordele efter forgodtbefindende. I de fleste sogne udgår det diakonale/sociale arbejde fra menighedsplejen. I
sogne, hvor der uddeles f.eks. julepakker, er det sognets
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menighedspleje der modtager ansøgninger om julepleje og
fordeler den. I nogle sogne står menighedsplejen for f.eks.
besøgstjenesten, ligesom man før i tiden stod for pleje af
sognets syge, Det er typisk sognepræsten og et par medlemmer af menighedsrådet, der står for arbejdet i menighedsplejen. I større sogne kan menighedsplejen have form
af en bestyrelse, der administrerer en række fonde. Den type af menighedsplejer kan i nogen tilfælde være i stand til
at uddele ret store beløb, hvis fondene er pengestærke. Bestyrelsen af den type af menighedsplejer består af sognepræster og menighedsrådsmedlemmer. Landets menighedsplejer er organiseret i Samvirkende Menighedsplejer.
Kirkens Korshær
Kirkens Korshær blev stiftet i 1912. Formålet var – som nu –
at hjælpe mennesker i nød uanset deres baggrund og tro.
Først var det primært forkyndelsen, der optog Korshærens
arbejde. Ikke i kirken, men på de utallige beværtninger og
værtshuse i København. På et tidligt tidspunkt indså man, at
forkyndelsen af Ordet ikke kunne stå alene. Det var ikke forsvarligt at møde mennesker i dyb fattigdom uden at hjælpe
dem ud af armoden. Kirkens Korshær er blevet omtalt som
”folkekirkens diakonale arm”. Indirekte udfører folkekirken
diakonalt arbejde gennem menighedsplejerne og en række
sogneaktiviteter, som har et mere eller mindre diakonalt sigte. Men diakonien hands on, som det vist hedder på moderne dansk, den står Kirkens Korshær for gennem drift af varmestuer, ”skæve” boliger, herberger og andre diakonale tiltag.
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RINGSTED NY FRISKOLE
BRINGSTRUPVEJ 31
4100 RINGSTED
www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk –
RNF@ringstednyfriskole.dk

Klinik Smertefri v / Pia Helle
Tilbyder Massage og Zoneterapi
Mod Spændinger og Myoser Muskel og
Seneskader — Stress — Hovedpine —
Nakkesmerter
Tidsbestilling Tlf. 20441213
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Kirken
Driften finansieres blandt andet af de mange genbrugsbutikker landet over. Teologisk set står Kirkens Korshær i forlængelse af folkekirken i kraft af de 20 korshærspræster, der er
stillet til rådighed for Kirkens Korshær af den danske folkekirke. De er funktionspræster i lighed med præster, der er
ansat på sygehuse, fængsler, arresthuse, i de tre værn o.a.
Alle korshærspræster er tillige knyttet til et sogn i folkekirken. Desuden er korshæren og folkekirken tæt forbundne i
form af utallige indbyrdes relationer og frugtbart - og ganske
ofte fornøjeligt - samarbejde.

Diakoni – her og nu
Som nævnt før handler diakoni om at tjene næsten. Det betyder ikke, at vi skal være tjenere for hinanden. Man kan
sagtens tjene hinanden uden at være frivillig i en varmestue
eller genbrugsbutik eller sidde på kirkebænken hver dag. Det
handler om at have øje for hinanden og være til stede. At
spørge sig selv, hvem kan bruge en hånd? Hvem trænger til
en besked på telefonen, på Facebook eller til noget så gammeldags som en telefonopringning? Hvem trænger til en julehilsen? Diakoni består også i at være en del af fællesskabet
i lokalområdet, som for en tilflytter forekommer både iøjnefaldende og imødekommende.
Sognepræsten
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Kirken
BIBELMARATON
Bibelen er den litterære klassiker over dem alle. Den er også
det skriftlige grundlag for den kristne tro.
Vi begyndte onsdag den 26. januar i præstegården i Gyrstinge, men det er stadig muligt at være med.
Fremover mødes vi hver anden onsdag kl. 19 i løbet af 26
lektioner. Når året er omme, har vi læst hele Bibelen.
Det kræver ingen særlige forudsætninger. Hvis du mangler
en bibel, har præsten en, du kan låne.

Bliver det spændende? Ja, især hvis du kommer med.
Med venlig hilsen, sognepræsten

Sigersted kirkegård var i år
pyntet i god tid og rigtig flot,
stor tak til graver Susanne.
Foto: Lene Søgaard Pedersen.
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Støttebevis 2021
Bringstrup Forsamlingshus

”Friheden”
Vil du være med til at styrke lokalområdet og
vort fælles hus til fester, møder, kulturelle aktiviteter m.v., så kan du hjælpe ved at tage

godt imod dette støttebevis og indbetale f.eks.
kr. 100,- på vores bankkonto 6060-5419880
eller du kan henvende
dig på telefon 51 74 11 20 for at få tilsendt et

girokort
På forhånd tak
Venlig hilsen
Fondsbestyrelsen
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Forsamlingshus
BANKO
Tirsdag d. 29-3-kl. 19.00
I BRINGSTRUP FORSAMLINGSHUS
Kom og vind gode præmier.
Der vil være salg af øl, kaffe, franskbrød
m/ pålæg og kage.
Dørene åbnes kl. 18.00
Alle er velkomne
Fonden ”Friheden”
Bringstrup forsamlingshus

I forbindelse med generalforsamling for BSIF & Lokalrådet
den 22. februar 2022 afholder fonden for Friheden også en
beretning omkring året 2021.
Man er også velkommen til at blive bestyrelsesmedlem eller
give en hånd med ved vores arbejdsdage eller arrangementer. Det ville være dejligt med nogle friske nye borgere omkring Friheden.

Hvis der skulle være nogle friske folk som kunne tænke sig
at give en hånd med, kan man møde op tirsdag d 22 februar
kl. 19, eller man kan henvende sig til Erik Christiansen tlf.
51741120 og høre lidt om forsamlingshuset.
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Salg af passivt medlemskab
BSIF laver ikke dør til dør salg af passive medlemskaber i år.
Medlemskabet kombineres med et lotteri, hvor vinderne bliver udtrukket på foreningens generalforsamling.
Husk at perioden for passive medlemskaber løber
fra d. 01.05. til d. 30.04.
Evt. indbetalinger efter generalforsamling og før d.
01.05 vil deltage i det efterfølgende års lodtrækning.
Man kan købe passivt medlemskab ved at indbetale
kr. 30,00 på BS IF's konto.
Husk at oplyse navn og adresse hvis stemmeret på
generalforsamlingen og deltagelse i lotteri ønskes,
ellers støtter man bare foreningen og dens arbejde.
REG NR: 9888
KONTO NR: 240142
Har man ikke adgang til netbank, kontakt da en fra
bestyrelsen eller kassereren og få tilsendt et girokort.

Med venlig hilsen
Bringstrup-Sigersted IF
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BSIF
Vintertræning
Der er vintertræning hver onsdag fra kl. 20.00 – 21.30 på de
nye kunstgræsbaner i Benløse. Alle er meget velkomne til at
komme og træne med, du behøver ikke være medlem. Vi opfordre alle til at møde omklædt og med godt humør.
SENIOR
Vi har et, 11 mandshold tilmeldt i serie 6 som vi meget håber
på at kunne fortsætte, men det kræver nogle nye kræfter. Så vi
håber at se alle vores gamle medlemmer og nye medlemmer
er selvfølgelig også meget velkomne. Du behøver ikke være en ørn til fodbold, bare du er indstillet på noget kammeratlig
hygge og 3. halvleg.
Hvis du/I er interesserede kan I kontakte Patrick Bendtsen på
tlf. 2215 4129 eller Allan Nielsen på 4026 5649
OLDBOYS (Over 32 år)
Vi har også et Oldboys 8 mands hold, så hvis du
har lyst til at komme ud og røre dig lidt, og samtidigt få noget kammeratligt samvær med i købet
kontakt Rene Hansen 5192 0333 eller Allan Nielsen på bsif@mail.dk
Superveteran oldboys (+50 år)
Der bliver tilmeldt et superveteran 8 mands hold til amts turnering.
Vi kan rigtigt godt bruge flere spillere på +50 holdet, så hvis du
syntes om godt kammeratligt samvær og samtidig få lidt motion,
så er det lige noget for dig.
Så hvis du er over 50 år og har lyst til at komme ud og røre dig
lidt, så kan du kontakte holdleder Kenneth Errboe på 2554 8341
eller dkerrboe@hotmail.com eller fodboldformand Allan Nielsen
på bsif@mail.dk for yderligere information.
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Bringstrup Forsamlingshus
FRIHEDEN
Egerupvej 6, 4100 Ringsted

Udlejning af lokaler til
arrangementer af enhver art
ved:
Marianne Christiansen
Telefon 61 36 63 19
Støt vores annoncører - de
støtter os
LAVSÆSON JANUAR - AUGUST
FREDAGSÅBENT 10.00-16.00
------------HØJSÆSON SEPTEMBER - 23. DECEMBER
ALLE DAGE 10.00-16.00
Vi ses på Nordbjergvej 12
Ørslev Under Skoven
4100 Ringsted
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SIDSTE FRIST
Stof til næste nummer af LOKAL NYT sendes
elektronisk til Lárus på:
bringstrupvej77@gmail.dk
senest fredag den 15. april 2022
Bladet uddeles ca. i uge:
7, 21, 35 og 48
Den elektroniske udgave udsendes til

abonnenter ca. 14 dage før

REDAKTION
Marianne Christiansen
mfc51vaks@gmail.com

Lárus Ágústsson
bringstrupvej77@gmail.com

Kurt Hansen
kurtsishest@gmail.com

Kirsten Nielsen
meyer20a@gmail.com
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John Petersen Sigersted A/S
Entreprenør · Aut. kloakmester

Sorøvej 149 · 4173 Fjenneslev · Mobil 30 53 79 91
mail@jpsigersted.dk
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