
VELKOMMEN 
til Bringstrup-Sigersted lokalområde 

 
BRINGSTRUP - SIGERSTED - EGERUP - TORPET - ØRSLEV UNDER SKOVEN – SKELLERØD 

 
 

                             
 
 

Hold dig orienteret på bringstrup-sigersted.dk 
 

og facebook siderne: bringstrup - sigersted opslagstavlen - cafeen i friheden –  
banko i bringstrup – lokalrådet for bringstrup-sigersted sogne 

bylauget i ørslev under skoven 
 

 
 



 
Bringstrup-Sigersted ligger i Sjællands navle og er et af Ringsted kommunes 10 landområder, der er ca. 900 
indbyggere i de to sogne.  
Bringstrup-Sigersted sogne omfatter bebyggelserne Bringstrup, Ørslev Under Skoven, Egerup, Torpet, Sigersted, 
Sigersted Huse og Skellerød. Der er 4-6 km til centrum af Ringsted. 
 

Området har fra helt gammel tid været delt af hovedvejen København-Korsør og langs den kom jernbanen i 1856.  
Helt ude ved nordgrænsen af Bringstrup sogn løber Ringsted-Holbæk landevejen og i 1993 fik vi også en motorvej 
igennem vores område, den ligger mellem Bringstrup og Ørslev Underskov og skærer også igennem Egerup. 
Trods alle disse forhindringer, er der i sognene et godt fællesskab og samarbejde.  
 

I Bringstrup-Sigersted Idrætsforening (BSIF) kan man deltage i fodbold, krolf og badminton. 
Onsdagscafeen i Friheden afholder i vinterhalvåret foredrag og fællesspisninger og er tilholdssted for en kreativ 
gruppe, hvor også du er velkommen.  
Der er Madbix den første mandag i hver måned fra oktober til april. 
Midtsjællands Rollespilsforening holder til på skolen og i Bringstrupskoven. 
 

Bringstrup skov ligger på det der engang var præstegårdens mark, den er 9,5 ha stor og er plantet i 1999 på initiativ 
af Bringstrup Menighedsråd. Træerne i skoven er fortrinsvist løvtræer. 
Det er en hyggelig og smuk lille skov med flere forskellige stier. Stiforløbet er målt til 1,3 km. 
 

Forsamlingshuset Friheden er Sjællands ældste, bygget i 1876, men fuldt moderniseret, det er siden 1997 drevet af 
en fond og danner rammen om juletræsfester, halloweenarrangementer, bankospil, foredrag m.m. og kan lejes til 
private fester.  
 

Lokalrådet er en gruppe engagerede mennesker, som varetager områdets interesser over for myndighederne og 
arrangerer forskellige begivenheder. 
Hold dig orienteret i Lokalnyt, som udkommer 4 gange om året, og følg med på hjemmesiden  
bringstrup-sigersted.dk som jævnligt opdateres, nyt stof sendes til Bruce på mail: b.campbell@cgiar.org  
 

Fællesrådet afholder møder 4 gange om året og består af repræsentanter fra Lokalrådet, BSIF, Friskolen, 
menighedsrådet og rollespilsforeningen. 
 

Bringstrup-Sigersted skole blev bygget i 1954 og var kommuneskole for området frem til august 1991, hvor den blev 
nedlagt og børnene kom til Kildeskolen i Gyrstinge.  
I februar 1992 flyttede Ringsted Ny Friskole, som er grundlagt i 1987, ind på den gamle Bringstrup-Sigersted skole og 
de købte bygningerne i 2004. Der er i dag over 200 elever på skolen. 
 

Vores to kirker, Bringstrup Kirke og Sigersted Kirke er begge opført i 1100-tallet.  
De hører under Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge Pastorat. Vores fælles præst er Peter Borring Sørensen. 
Bringstrup Kirke er kendt for sine kalkmalerier fra 1400-tallet, de er udført af Vigersted mesteren.  
Prædikestolen i Sigersted Kirke er skåret omkring 1610, og af samme mester som prædikestolen i Sct. Bendts Kirke. 
Sigersted Kirke er den højst beliggende kirke i Ringsted kommune, 62 m over havet.  
Der er i det hele taget fra Sigersted en fantastisk udsigt til det omkringliggende landskab. 
 

Hagbards høj syd for Sigersted, menes at være fra bronzealderen, den er fredet, men aldrig undersøgt. 
Hagbards høj ligger i den smukkeste natur, med god udsigt over Suså-dalen. En udflugt værd. 
Den er botanisk interessant idet der er optalt næsten 100 plantearter på højen.  
Til højen knyttes sagnet fra folkevandringstiden om norske Hagbard og danske Signe som bliver forelskede og 
sværgede hinanden evigt troskab, men fjendskabet mellem deres familier gjorde, at de ikke kunne få hinanden. 
De mødtes i smug, men blev opdaget og deres forbudte kærlighed kostede dem begge livet.  
Har man lyst til at gå en tur og nyde det fantastiske område, kan man følge trampestien på ca. 4 km langs Susåen.  
Ved vejen til Vrangstrup er der borde og bænke og en info tavle om genslyngningen af Susåen i 2010.  
 

Ved Sigersteds hyggelige gadekær står Sigersted-varden, bygget af marsksten, som er samlet i lokalområdet.  
Den er lavet af kunstner Claus Christian Jørgensen og bygger på sagnet om Hagbard og Signe og ikke mindst Signes 
far, Kong Siger, som ifølge sagnet var en lokal konge eller stormand.  
Bronzekronen, der sidder på toppen af varden, symboliserer kong Siger. 
Fra Oehlenschlägers digt om Hagbard og Signe er der med runetegn indgraveret i det betonstøbte fundament: 
”Hendes læber kysser giftens bæger som var det Hagbards mund”.  



 

Ved gadekæret i Ørslev Under Skoven står et Lindetræ, rundt om det ligger en kreds af sten, et genskabt bystævne. 
Der står også en sten, rejst i 1946 til minde afslutningen af 2. verdenskrig.  
 

Det idylliske Englerup er omtalt langt tilbage i litteraturen. Den Midtsjællandske jernbane skærer sig igennem 
Englerups marker og fra 1925 til 1936 var der station i Englerup, ligeledes var der et trinbræt ved hovedvejen. 
Gården drives stadig som landbrug og Ringsted Rideklub har deres stald og ridebane der. 
 

Munkevejen.dk går gennem Sigersted og også den internationale cykelrute nr.                    går gennem vores område. 
Skælskørvejen og Valbrønderbakken (Sigerstedvej fra hovedvejen) er p.g.a. deres stigning populære træningssteder 
for cykelsporten. 
 
HVEM-HVAD-HVOR 
 

FÆLLESRÅDET 
Består af repræsentanter fra Lokalrådet, BSIF, Friskolen, menighedsrådet og rollespilsforeningen. 4 årlige møder. 
Kontakt Lárus Ágústsson, tlf. 40358128 mail: bringstrupvej77@gmail.com  
 

LOKALRÅDET  
Rådet består af 6 valgte medlemmer + 1 suppleant, der holdes 4 årlige møder. 
Kontakt formand Lárus Ágústsson, tlf. 40358128 mail: bringstrupvej77@gmail.com  
 

BRINGSTRUP-SIGERSTED IDRÆTSFORENING 
Kontakt formand Kenneth Marott Olesen, mail: kenneth@siet.dk  
 

FORSAMLINGSHUSET FRIHEDEN 
Kontakt for udlejning Erik Christiansen, tlf. 51741120 mail: erikandreas1952@gmail.com  
 

ONSDAGSCAFEEN 
Den 3. onsdag i måneden, sept. til marts, kl. 19-21 i Friheden, Bringstrup 
Kontakt Marianne SMS 61366319 eller Lene SMS 25466188. 
 

KREA-GRUPPEN 
I forbindelse med cafeen, og efter aftale. 
Kontakt Lene S. Pedersen, tlf. 25466188 mail: lsp@knus.dk  
 

JULETRÆSKOMITÈEN arrangerer juletræsfest den 28. december hvert år.  
Komitéens medlemmer kører rundt i området i ugerne op til jul og indsamler penge til at finansierer festen. 
Kontakt Erik Christiansen, tlf. 51741120 mail: erikandreas1952@gmail.com  
 

BRINGSTRUP NY FRISKOLE 
Kontakt skolens kontor tlf. 57 61 73 86 mail: rnf@ringstednyfriskole.dk  
 

Det er vigtigt for os, at fællesskabet fungerer og bevares, derfor håber vi at nye beboere i området vil være 
med til dette. Alt er frivilligt arbejde, så selvfølgeligt i det omfang du har lyst og tid. 
 

For at byde dig velkommen inviterer Lokalrådet til Madbix på skolen. Her er der mulighed for at hilse på dine naboer 
og få en god snak.  
 

Husk tilmelding ! senest fredagen inden. 
 
Mod aflevering af denne - "Fribillet" - til MADBIX på Bringstrup skole,  
betaler Lokalrådet for 2 stk. voksne med barn/børn 
 
Underskrift fra Lokalrådet: 
 
 
 
 


