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FORMANDSLISTE FOR BRINGSTRUP-SIGERSTED  

BSIF: 

Fællesformand:        Kenneth Olesen, Egerupvej 13 A, 4100 Rg. 

20646776 

Fodboldformand:      Allan Nielsen, Næstvedvej 36, 1.th., 4100 Rg. 

40265649 

Klublokale:            57616665 

LOKALRÅDET: 

Formand:             Lárus Ágústsson, Bringstrupvej 77, 4100 Rg. 

40358128 

FORSAMLINGSHUSET “FRIHEDEN”: 

Formand for fonden: Erik Christiansen, Skovagervej 6, 4100 Rg. 

51741120 

Udlejning af lokaler: Marianne Christiansen, Skovagervej 6, 4100 Rg. 

61366319 

BRINGSTRUP/SIGERSTED MENIGHEDSRÅD: 

Formand:    Dennis Gylden, Egerupvej 7a 4100 Rg. 29270110  

Præst: Peter Borring, Egerupvej 11 4100 Rg. 57613010  

TIRSDAGSKLUBBEN: 

Kontaktperson:        Hilde Andersen, Borgvej 7, 4180 Sorø 20914596  

MADBIX: 

Tilmelding:             Lena Rambusch 29256251 

                            Lis Kejser 22812914 

RINGSTED NY FRISKOLE: 

 Bringstrupvej 31, 4100 Rg. 57617386 

Leder:                 Helle Heesche 57617386 

SFO: 57617381 

KILDESKOLEN: 

                              Gyrstinge Bygade 34, 4100 Rg. 57627260 

 SFO1: 57627265 

 SFO2: 57627268 

 Børnehave: 57627272 
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Ringsted Kommune vil lave hastighedsdæmpning i 

Bringstrup med opstart ultimo august 2022 

På Byrådsmødet den 6. december 2021 – punkt 12, blev det 

besluttet at arbejde videre med projektønsket om byporte i 

Bringstrup ved Egerupvej, Ørslevunder-skovvej samt Bring-

strupvej. Dette har i mange år været et stort ønske fra bl.a. an-

dels- boligforeningen der oplever høj hastighed på Egerupvej.  

Ud fra trafikmålinger udført i marts 2022, fandt kommunen ud 

af at der bliver kørt for stærkt. 

Kommunen deltog i en besigtigelse i februar 2022 hvor repræ-

sentanter fra lokalråd, forsamlingshus, andelsboligforeningen, 

kirken og beboere i Bringstrup forklarede kommunen om pro-

blematikken med den lige Egerupvej hvor der køres hurtigt fra 

vest — det er lige som om bilisterne ikke opdager at de kører 

ind i byen. I juli orienterede kommunen i menighedshuset om 

projektet og igen via mail medio august.  

Hastigheden igennem Bringstrup By nedsættes til 40 km/t ved 

etablering af en hastighedszone, bump ved byzonetavlerne og 

hævede flader i de to kryds (se tegningen på næste side).  

Der er taget særligt hensyn til landbrugskøretøjer og busser, 

hvorfor de ønskede bump er udført som bus- og landbrugsvenli-

ge pudebump (udformet til 40 km/t) med pullerter i hver vej-

side. Hævede flader udføres i krydsene mellem Ørslevunder-

skovvej/ Egerupvej og Bringstrupvej/Egerupvej.  

 Lokalråd 

https://ringsted.dk/dagsorden/byraadet-06-12-2021
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 Lokalråd 

Kommunens tegning viser hastighedszonen i Bringstrup. 
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 Lokalråd 
Zonetavlerne opstilles tavler tæt på byzonetavlerne idet hastig-

hedsgrænsen vil gælde hele byen (dvs. 4 sæt tavler) og tavler 

advarer om bumpene. Skovagervej vil være en del af ha-

stighedszonen. 

Belysning opsættes ved krydsene som noget af det første og er 

planlagt start den 29. august. Til gengæld droppes opsætning 

af stakitter efter anbefaling fra politiet. 

I drøftelserne med kommunen har Lokalrådet lagt vægt på at 

løsningen skal tage hensyn til buskørsel og landbrugskøretøjer 

og cyklister. Derfor har kommunen valgt pudebump som gene-

rer disse mindst muligt. Hertil kommer at chikaner er fravalgt.  

Lokalrådet orienterer beboerne i Bringstrup i uge 33. 

Kommentar til løsningsforslaget sker ved henvendelse til kom-

munen. 

Mvh. Lárus Ágústsson 

Bringstrup-Sigersted Lokalråd  

Hastighedszonetavlerne kommer til med at se sådan ud. 
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 Café Friheden 
ONSDAGS-CAFEEN i FRIHEDEN sæson 2022/23 

Som vi plejer starter sæsonen med en høstfest d. 21-09 

kl. 18. 

Menu: Grillstegt flæskesteg, flødekartofler, 2 slags salat: 

grov og fin, is med frugt  

kr. 120,- pr. person, børn under 12 år koster kr. 40,-  

HUSK tilmelding på SMS til Marianne 61366319 eller Le-

na 29256251 senest d. 15-9 

Der vil være fællesspisning ved hver onsdags-cafe kl. 18  

HUSK tilmelding på SMS til Marianne 61366319 eller Le-

na 29256251 

2022 

21-09 HØSTFEST kl. 18 

Grillet flæskesteg, flødekartofler, 2 slags salat grov og fin, 

is og kaffe 

12-10 LOKALHISTORISKE BILLEDER  

Fællesspisning kl. 18, husk tilmelding 

Lene viser billeder og fortæller kl. 19 

16-11 JULEAFSLUTNING 

Fællesspisning kl. 18, husk tilmelding 

Spillemændene underholder. 
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 Café Friheden 
ONSDAGS-CAFEEN i FRIHEDEN sæson 2022/23 

2023 

D. 25-1 MIDTBANEN  

Fællesspisning kl. 18, husk tilmelding  

Sognepræst Peter Borring Sørensen fortæller kl. 19 

22-2 BAKKENS PJERROT  

Fællesspisning kl. 18, husk tilmelding 

Kurt Flemmings foredrag: Livet og døden kl. 19 

22-3 TOM THOMASEN 

Fællesspisning kl. 18, husk tilmelding 

Foredrag: En humoristisk vej til livet kl. 19 

 

FRIHEDEN vil på cafédagene være åbent fra kl. 14, man er 

velkommen til at komme og 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, 

eller aftale det med Lene, som vil være i huset hver 

klubdag fra kl. 14. 
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Fællesråd 
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Fællesråd 

Halloween i Bringstrup  

Lørdag den 5. november inviterer Fæl-

lesrådet til Halloweenarrangement i 

Bringstrup  

Kl. 14.00 Start i præstegårdsladen. Midtsjællands 

Rollespilsforening arrangerer rollespils 

tema. Der vil være kampplads, smink-

ning, skrækbane, etc. Alle børn får lov 

til at lave græskarlygter m.v. samtidig 

med, at de voksne kan nyde kaffe varme 

vafler, kage, m.v. og få sig en snak.  

Kl. 17.00 Forestilling i børnehøjde i kirken.  

Kl. 18.00    Fællesspisning/madbix i forsamlingshu-

set. Tilmelding til Lis: 22 81 29 14  eller 

Lena: 29 25 62 51 - senest onsdag d. 2. 

november. Pris for spisning er 50 kr. for 

voksne og 20 for børn. 

Arrangementet støttes af kommunens Temaudvik-

lingspulje. 

Alle er velkomne  
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 Salg af passivt medlemskab  

BSIF laver ikke dør til dør salg af passive medlem-

skaber i år.  

Medlemskabet kombineres med et lotteri, hvor vin-

derne bliver udtrukket på foreningens generalfor-

samling. 

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 lodtræk-

ning. 

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 giro-

kort. 

  Med venlig hilsen  

 Bringstrup-Sigersted IF 
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 Kreativ hygge 
KREATIV HYGGE i FRIHEDEN  

Har du lyst til at være kreativ sammen med andre ?, mangler 

du inspiration eller udfordringer ? mangler du en broderisyma-

skine eller andet værktøj ?, eller vil du gerne lære at sy, så 

kom og sy og hyg dig sammen med os i Friheden.  

Vi har en almindelig symaskine og en avanceret Pfaff broderi-

maskine, hvor vi jævnligt deltager i kurser, skæreværktøj m.m. 

til patchwork, masse af tråd og spændende stoffer, alt til fri af-

benyttelse. 

Vi har gennem helhedsplanen mulighed for at søge om det vi 

har brug for. 

DET ENESTE VI MANGLER ER DIG 

Vi er afhængig af at Friheden er ledig og aftaler fra gang til 

gang hvornår  

Vi kan mødes, om vinteren helst en gang om ugen. 

KONTAKT lsp@knus.dk / tlf. 25466188 for mere INFOR-

MATION 

Lige nu er vi i gang med patchwork/

vægtæpper, men vi kan også lave 

f.eks. æsker, smykker, nisser og ta-

sker, kun fantasien sætter grænsen. 

Du behøver ikke have erfaring med 

at sy og brodere, vi hjælper hinan-

den.  

Håber meget at se dig, venlig hilsen 

Lene Søgaard Pedersen. 

mailto:lsp@knus.dk
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 Lokalråd 
Kan du forestille dig 10.000 mennesker på 

Hagbard høj ? 

Hagbard høj har gennem alle tider tiltrukket mennesker og op-

mærksomhed.  

Lige siden den i bronzealderen (ca. 1700-500 f.Kr.) blev bygget 

af tusindvis af græstørv, som et stort og prægtigt minde over 

en mægtig mand eller kvinde, der havde levet sit liv her på eg-

nen. 

Hagbard høj har gennem tiden været brugt til forskellige for-

mål. Omkring år 1800 blev der gravet en skydevold på toppen, 

der er stadig en fordybning og nogle af stenene fra omkredsen 

blev brugt til bygning af Alsted mølle i 1840. 

Det 1. folkemøde i Sorø amt blev i 1848 afholdt på højen, det 

er tiden lige omkring Grundloven 1849 og mødet blev holdt for 

at befæste den fædrelandske ånd og oplive hinanden. Iflg. avi-

sen mødte 10.000 mennesker fra hele Sjælland op.  

100 år efter, i 1948 bliver der igen holdt folkemøde på højen, 

initiativtager var Pastor Eriksen Bringstrup, i samarbejde med 

kvindekredsen for Ringsted, hvor Ida Bendtsen, Valbrøndsgår-

den var formand. Nationalfølelsen er igen stor, her kort efter 2. 

verdenskrig. Der kørte busser fra Sorø og Ringsted direkte til 

festpladsen, men man kunne også tage toget til Bringstrup trin-

bræt eller Englerup station og spadsere resten af vejen. Folk 

måtte selv medbringe klapstole, tæpper og madpakker. Der 

deltog ca. 4000. 

I 1937 kom en fredningslov for hele landet, men først i 1948 

efter folkemødet, var der en gruppe folk på egnen der søgte om 

fredning og den blev fredet i 1949. 
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 Lokalråd 
Oprindelig hed Hagbard høj Hagehøj og den mindre høj mod 

nord, vi i dag kalder Signes høj hed Elme høj. Det er turistfor-

eningen i Ringsted, som for 100 år siden i deres brochure om-

døbte dem, for at få dem til at passe til sagnet om Hagbard og 

Signe. 

Alt dette kan man jo filosoferer over, medens man hviler sig på 

det nye bord/bænkesæt.  

BORD/BÆNKESÆT ved HAGBARD HØJ 

Bringstrup-Sigersted Lokalråd har gennem kommunens tema-

udviklingspulje fået tilskud til at opstille et bord/bænkesæt ved 

Hagbards høj. 

Mange cyklende, gå-

ende og andre i bil be-

søger Hagbard høj, og 

nu er der mulighed for 

at sidde ned og nyde 

mad og drikkevarer. 

Du er på en lodsejers 

private grund, så vis 

hensyn og ryd op efter 

dig. Smid især ikke 

cigaret skodder i natu-

ren, de er skadelige 

for dyr og giver risiko 

for brand.  
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Murermester Finn Larsen 

Vibevej 40 

4100 Ringsted 

Tlf. 24491682 
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 Krolf 

”Vi hygger os med 
spillet og hinanden 
som vi plejer.” 

Bringstrup Forsamlingshus  

FRIHEDEN 

Egerupvej 6, 4100 Ringsted 

Udlejning af lokaler til           

 arrangementer af enhver art ved:  

Marianne Christiansen 

Telefon 61 36 63 19 
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Støttebevis 2022 
Bringstrup Forsamlingshus 

”Friheden”  

 Vil du være med til at styrke lokalområdet 

og vort fælles hus til fester, møder, kultu-

relle aktiviteter m.v., så kan du hjælpe ved 

at tage godt imod dette støttebevis og ind-

betale 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 
Nu er der kommet godt nyt til forsamlingshuset! 

Kommunens økonomiudvalg har godkendt vores ansøg-

ning til Helhedsplanpuljen om finansiering af renovering af 

herre- og dametoiletterne. I den forbindelse skal huset 

selv stille med en egenbetaling og ca. 200 frivillige timer 

til nedrivning af de eksisterende toiletter og færdiggørelse 

(bl.a. maling og rengøring) efter renoveringen. Det er her 

vi har brug for dig. Så har du tid og lyst til at være med til 

at højne vores forsamlingshus vil vi i bestyrelsen tage 

imod dig med åbne arme. Vi har brug for dig. Vi regner 

med at arbejdet skal foregå i oktober måned. Vi har Banko 

tirsdag 25. oktober og regner med at tage toiletterne i 

brug ved den lejlighed.  

Banko i Bringstrupforsamlingshus  

Tirsdag d 25-10-2022 kl. 19.00  

Igen i år sætter vi 16 ænder og 16 kødpakker 

samt et flot slagtefad på højkant. Allerede fra kl. 

18 kan man købe øl og vand samt kaffe og the og 

en dejlig pålægsmad og kage. Så mød op og få 

en glad og fornøjelig aften.  

Overskuddet går til husets forskønnelse.  

Bestyrelsen for Bringstrup forsamlingshus  

Friheden  
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 AKTIVITETSKALENDER 

Ugedag Dato Aktivitet Tid Arrangør/Sted 

Onsdag 21.09 
Høstfest med 

fællesspisning 
18.00 Café Friheden 

Onsdag 12.10 

Fællesspisning 

og lokalhistori-

ske billeder 

18.00 Café Friheden 

Tirsdag  25.10  Banko 19.00 
Bringstrupfor-

samlingshus  

Lørdag 05.11 

Halloween: 

Rollespil 

Forestilling 

Fællesspisning 

 

14.00 

17.00 

18.00 

Bringstrup: 

Laden 

Kirken 

Friheden 

Onsdag 16.11 
Juleafslutning 

med fællesspis-

ning 

18.00 Café Friheden 
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 FASTE AKTIVITETER 

Ugedag Aktivitet Tid Arrangør/Sted 

Onsdag Krolf  14.00 
BSIF/Boldbanen i 

Bringstrup 

Onsdag Krolf  19.00 

BSIF/Boldbanen i 

Bringstrup (indtil det 

bliver for mørkt) 

Torsdag 
Fodbold, alle 

hold 

19.00 —

20.30 
Bringstrup stadion 

MoBibben er i Bringstrup: 

22. aug. — 28. aug. 

19. sept. — 25. sept. 

17. okt. — 23. okt. 

14. nov. — 20. nov. 

12. dec. — 18. dec. 

Åbningstiderne er 8 - 22 alle   

dage undtagen fredag og lørdag, 

hvor der lukkes kl. 20, og man-

dag hvor der først åbnes kl. 13  
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 Kirken 
GUDSTJENESTELISTE 

Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge 

August 

21. august Gyrstinge 9.00 

 Bringstrup 10.30 

28. august Bringstrup 9.00 

 Gyrstinge 10.30 

4. september Gyrstinge 10.30  

11.september Bringstrup 10.30 

18. september Bringstrup 9.00 

 Sigersted 10.30 HØSTGUDSTJENESTE MED  

 SYNG-MED-ARRANGEMENT  

25. september  Gyrstinge 9.00 

 Sigersted 10.30 

29. september  Gyrstinge 17.00 - Fyraftensgudstjeneste 

 Oplysninger om gudstjenesten findes også på:  

www.bringstrupsigerstedgyrstingepastorat.dk  
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 Kirken 
GUDSTJENESTELISTE 

Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge  

2. oktober Sigersted 9.00 

   Bringstrup 10.30 

9. oktober  Bringstrup 9.00  

   Gyrstinge 10.30 

16. oktober Sigersted 9.00 (Conni Gosmer Schmidt) 

23. oktober Gyrstinge 9.00 (NN) 

27. oktober     Bringstrup – 17.00 Fyraftensgudstjeneste  

30. oktober Bringstrup 9.00 

   Gyrstinge 10.30 

(Med forbehold for ændringer) 

Sognepræsten 

Kirkebil 

Kirkebil er et tilbud til medlemmer af menigheden, som øn-

sker at deltage i gudstjenesten, men ikke har mulighed for at 

komme til og fra kirken. 

Det er muligt at bestille kirkebil til gudstjenester i vores tre 

kirker. 

Sådan gør du: Man bestiller en taxa via Ringsted Taxa på 

telefon 57 67 35 35. Ved bestillingen opgives kontonumme-

ret 80064. 
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                                       RINGSTED NY FRISKOLE   

          BRINGSTRUPVEJ 31  

             4100 RINGSTED 

www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk – 
RNF@ringstednyfriskole.dk  

LAVSÆSON 1. JANUAR — 31. AUGUST 

FREDAGSÅBENT 10.00 — 16.00 

------------- 

HØJSÆSON 1. SEPTEMBER - 23. DECEMBER 

ALLE DAGE 10.00 — 16.00 

------------- 

Vi ses på Nordbjergvej 12 

Ørslev Under Skoven, 4100 Ringsted 
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 Kirken 
Ny organist i Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge kirker 

Malene Thastum er ansat som organist ved Bringstrup-

Sigersted-Gyrstinge pastorat pr. 1. august. Malene er 50 år 

gammel og uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonser-

vatorium. Hun har desuden taget solistklasse fra Det Fynske 

Musikkonservatorium i 2003.  

- Jeg glæder mig til at arbejde i lokalsamfundet, som jeg har 

hørt meget godt om, udtaler Malene og fortsætter: Jeg glæ-

der mig også til at lære folk at kende og er interesseret i at 

etablere en musiktradition inden for kirkernes rammer og 

gerne med involvering af lokale kræfter.  

Malene Thastum bor med sin mand i Lynge-Eskilstrup. Hun 

har et grundigt kendskab til kirken, salmerne og liturgien, da 

hun er vokset op med kirkegang og sang i kirkekor i studieti-

den.  

Søndag den 18. september udvides den årlige høstgudstje-

neste kl. 10.30 med et syng-med-arrangement i Sigersted 

kirke. Efter gudstjenesten serveres der pandekager, hvoref-

ter man går tilbage til kirken for at synge sammen. Alle er 

velkomne til at deltage og samtidig få hilst på Malene.  

Menighedsrådene ser frem til samarbejdet med Malene, som 

allerede har spillet til et par gudstjenester som vikar. 
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Kirken 
Minikonfirmand  

Er dit barn begyndt at stille livets store spørgsmål? 

Som nu for eksempel: 

Hvad sker der, når man dør? 

Findes Gud? 

Hvorfor hænger Jesus på et kors? 

Hvad skal man tro? 

Hvad står der i Bibelen? 

og så videre… 

Så var det måske noget for dit barn at blive minikonfir-

mand? 

Det er et tilbud for 3. klasse fra Kildeskolen og Ringsted 

Ny Friskole. 

UNDERVISNINGEN 

Undervisningen er gratis og varetages af Marianne, Nina, 

Vibeke og sognepræsten. 

Undervejs i lektionen får vi et stykke frugt eller en hjem-

mebagt bolle. 

Gennem leg, historiefortælling, sang og kreativitet får bør-

nene indblik i kristendommen med udgangspunkt i børne-

nes egne spørgsmål og erfaringer.  
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Kirken 
Hvornår: Torsdage kl. 15.00 – 16.30  

10 gange fra september til december. Første gang d. 1/9.  

Som afslutning holder vi en afslutningsgudstjeneste for 

forældre og søskende d. 1/12. Efter gudstjenesten er der 

pizza til alle. 

Hvor: Sognegården i Gyrstinge og Gyrstinge kirke  

TILMELDING: til sognepræsten Peter Borring Sørensen 

på mobil 25 72 30 10 eller mail pbso@km.dk senest d. 18. 

august 2022 

PS! Minikonfirmand er ikke obligatorisk for at blive konfir-

meret. 

Med venlige hilsener fra Marianne, Nina, Peter og Vibeke. 

mailto:pbso@km.dk
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FYRAFTENSGUDSTJENESTER I 2022 

I efteråret genoptager vi vores skik med fyraftensgudstje-

nester den sidste torsdag i måneden. 

Torsdag den 29. september i Gyrstinge kirke 

Torsdag den 27. oktober i Bringstrup kirke 

Torsdag den 24. november i Sigersted kirke. 

Fyraftensgudstjenesten begynder kl. 17.00, hvorefter vi 

spiser sammen. 

Tilmelding til spisning sker hos sognepræsten. 

Hold øje med 

www.bringstrupsigerstedgyrstingepastorat.dk 

Høstgudstjeneste den 18. september i Sigersted kir-

ke kl. 10.30. 

Fremover vil den årlige høstgudstjeneste gå på skift mel-

lem pastoratets tre kirker. I 2022 er det Sigersted kirke, 

der danner rammerne for fejringen af årets høst. Efter 

gudstjenesten serveres pandekager i Sakristiet. Derefter 

afholdes et syng-med-arrangement, hvor der ud over fæl-

lessangen også bliver lejlighed til at hilse på vores nye or-

ganist Malene Thastum. 

Alle er velkomne! 

 

Kirken 
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 Kirken 
TÆL IKKE DAGENE 

Man bør leve i nuet! Udsagnet er selvmodsigende, men me-

ningen er nogenlunde klar. Hvis nuet viser sig at være min-

dre fantastisk, er det rigtig godt at have noget at se frem til 

og glæde sig til. Man tæller dagene, indtil den glædelige be-

givenhed indtræffer. Af og til støder man ind i opgaver eller 

forløb, som man med et godt jysk ord kan betegnes som 

trælse. For at opbygge sin motivation og fokusere på målet, 

tæller man ned til den dag, hvor opgaven er løst, eller forlø-

bet er forbi. Nedtællingen bør dog ikke blive målet i sig selv. 

Hermed følger en stille opfordring til ikke at reducere sit liv 

til en serie af nedtællinger. Hvis tiden bare skal gå - eller 

slås ihjel - glemmer man at bruge tiden godt.  

Tælle eller leve? 

Situationen er genkendelig: Man har forpligtet sig til at læse 

en bog, som forekommer lidt kedelig, hvorfor man ofte skæ-

ver til sidetallet for at se, hvor langt man er nået. Når man 

læser på denne måde, får man ikke nok ud af bogen. Man 

fokuserer på at blive færdig og ikke på bogens indhold. Den 

lidt kedelige opgave bliver blot mere kedelig af, at man ikke 

koncentrerer sig om den. I en gavebutik lå en vare med på-

skriften: Don’t count the days – make the days count eller 

frit oversat: Tæl ikke dagene, gør dagene gældende. Udsag-

net er ret banalt, men i lighed med mange andre banale ud-

sagn, rummer det meget sandt. Talemåden er en kortfattet 

opfordring til at koncentrere sig om kvaliteten og ikke kvan-

titeten af ens tid og til at fylde ens liv med mening frem for 

blot at tælle frem mod enden.  
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 Kirken 
Hvor mange af ens livs dage skilte sig ud? Var der ikke også 

en dag eller to, hvor man slet og ret kedede sig og kiggede 

på uret nu og da for at slutte dagen med at gå tidligt i seng 

for blot at ligge og vente på søvnens indtræffen? Det er op-

lagt at spørge: For hvem eller hvad aflægger man regnskab 

for, om ens dage / timer / minutter og år gør sig gældende? 

Hvad der giver mening, er op til den enkelte at afgøre. 

To-do-listen 

Nedtællingen kan som før nævnt være et middel til at moti-

vere sig til at komme i gang med gøremål, som man ikke har 

den store lyst til. Står man over for en lang række nødvendi-

ge, men knap så lystbetonede opgaver - skriver man en liste 

over opgaverne, en såkaldt to-do-liste. Hver udført opgave 

markeres med et kryds eller lignende, hvorefter der i hjernen 

udløses en lille dosis dopamin, som skærper lysten til at gå i 

gang med og løse næste opgave på listen. Før man får set 

sig om, er man færdig! Det er motiverende at måle, hvor 

langt man er nået. Det bliver en vane at tælle ned. Man op-

lever de håndgribelige resultater af sit arbejde. Man gør en 

forskel, om ikke andet så for sig selv. Når målet er nået, SÅ 

må man nyde livet, SÅ kan man tillade sig at være lykkelig. 

Fortsættes i næste nummer… 

(Bragt første gang i Sct. Mariæ sogns kirkeblad i 2015) 
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Sommerferien er slut, og skolegården og klasseværelserne er 

igen fyldt af skønne, glade og livlige elever. 

Det er rart, efter et par år, atter at kunne begynde et skoleår 

uden nogen former for coronarestriktioner. Eleverne kan igen 

være sammen på tværs af klasser og områder, små elever kan 

være sammen med deres større skolevenner, vi kan afholde 

morgensamlinger, og vi kan se frem til planlagte arrangemen-

ter, der faktisk kan gennemføres. I dag har vi fået taget et nyt 

fællesfoto fra luften, hvor alle Ringsted Ny Friskoles elever og 

voksne kunne stå tæt ved siden af hinanden skulder ved skul-

der. 

Vi har budt velkommen til to nye medarbejdere, lærerstuderen-

de Malene Thomsen, som er i årspraktik og pædagog Jonas 

Østergaard. 

For et par år siden opnåede vi på RNF at modtage Friluftsrådets 

grønne flag. 

Dette gjorde vi ved at sætte fokus på at uddanne vores elever 

til en bæredygtig udvikling i forhold til natur og miljø. 

Bestyrelse, medarbejdere og ledelse har besluttet, at vi som 

skole vil et skridt videre, hvorfor vi går efter en 2030-

certificering i forhold til FN’s verdensmål.  

Vi skal ikke kun arbejde med bæredygtighed i forhold til miljø 

men også social og humanitær bæredygtighed. Dette i forhold 

til skolens drift og virke, men også implementeret i elevernes 

fag.  

Til skolens årlige forældredialogmøde efter generalforsamlingen 

i maj, skød vi projektet i gang ved høring af gode idéer til certi-

ficeringsarbejdet. Disse tages med på vores pædagogiske dag i  

Ringsted Ny Friskole 
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september, hvor bestyrelse og medarbejdere vil arbejde med 

prioritering og handleplaner. Vi er allerede godt i gang i skolens 

permahave, hvor havens produkter anvendes i bl.a. madkund-

skab. Vi øver os på at sortere vores affald og at tænke ressour-

cer og genbrug af materialer ind i vores undervisning. 

I forhold til den sociale bæredygtighed har vi deltaget i velgø-

renhedsarrangementer og  haft ture til bl.a. FN Byen. Vi forsø-

ger at give vores elever et udsyn, så vi ikke kun ved noget om 

vores lille dejlige plet her i Bringstrup. 

Alt dette skal vi gøre mere af. 

2030 -certificeringen skal ske over tre skoleår, og vi glæder os 

til det videre arbejde. 

Venlig hilsen¨ 

Helle Heesche  

Ringsted Ny Friskole 
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 BSIF 
SUPER VETERAN OLDBOYS (Over 50 år) 

Veteranholdet er tilmeldt i 8 mandsrækken i b rækken her til ef-

teråret, så de glæder sig også til at komme i gang med turnerin-

gen igen. 

Så hvis du er interesseret i hygge og bold og er over 50 år kan 

du kontakte holdleder Kenneth Errboe på tlf. 52558341 

OLDBOYS (Over 32 år) 

Vi har igen oprettet et Oldboys 8 

mands hold, så hvis du har lyst til at 

komme ud og røre dig lidt, og samti-

digt få noget kammeratligt samvær 

med i købet.   

Så kontakt Patrick Bendtsen på tlf. 

22 15 41 29 eller Allan Nielsen på 

bsif@outlook.dk 

Fodboldtræning for alle hold 

Der er træning for alle hver torsdag fra, kl.19.00 til ca. 20.30, på 

Bringstrup stadion. Alle er velkomne, også selv om du ikke spiller 

i forvejen, men blot har lyst til at komme ud og får lidt motion 

BEMÆRK at det igen er muligt at benytte omklædningsrummene 

til træning igen, og ikke mindst er det igen blevet muligt at få en 

tår at drikke og delt lidt løgn i vores klublokaler ”Tutten” igen. 

mailto:bsif@outlook.dk
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 BSIF 
Links til turneringskampe i DGI 

8 mands DGI  

https://minidraet.dgi.dk/Forening/1750900?aktivitet=40  

 

BADMINTON 

Vi håber at Corona situationen gør at det 

igen bliver muligt at spille badminton 

igen.  

Det bliver muligt at spille mandag – 

torsdag fra kl. 18.00 - 22.00 fra den 1-

10-18 til 31-3-19.  

Der er adgang til både herre og dame 

omklædningsrum i kælderen.  

Det skal dog understreges, at det er helt afhængigt af Corona 

situationen om det bliver muligt at tilbyde badminton  

Der spilles i gymnastiksalen på skolen, Ringsted Ny Friskole. 

Hvis du/I er interesserede i at spille, så kontakt Allan Nielsen 

på bsif@outlook.dk for nærmere info. 

Det koster kr. 300,- pr. person at spille badminton. 

Hjemmeside: 

https://www.holdsport.net/klub/bringstup-sigersted-if/sider/

badminton  

https://minidraet.dgi.dk/Forening/1750900?aktivitet=40
mailto:bsif@outlook.dk
https://www.holdsport.net/klub/bringstup-sigersted-if/sider/badminton
https://www.holdsport.net/klub/bringstup-sigersted-if/sider/badminton
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Støt vores annoncører  

- de støtter os 

John Petersen Sigersted A/S 
 Entreprenør · Aut. kloakmester 
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 Stof til næste nummer af LOKAL NYT sendes 

elektronisk til Lárus på:  

bringstrupvej77@gmail.dk 

senest fredag den 21. oktober 2022 

Bladet uddeles ca. i uge:  

7, 21, 36 og 48 

Den elektroniske udgave udsendes til  

abonnenter ca. 14 dage før 
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Marianne Christiansen 

mfc51vaks@gmail.com 
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Kurt Hansen 

kurtsishest@gmail.com  

Kirsten Nielsen 

meyer20a@gmail.com  

mailto:mfc51vaks@gmail.com
mailto:meyer20a@gmail.com
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Klinik Smertefri v / Pia Helle 

Tilbyder Massage og Zoneterapi 

Mod Spændinger og Myoser Muskel og Sene-

skader — Stress — Hovedpine — Nakkesmerter 

Tidsbestilling Tlf. 20441213  

Holbækvej 150 

Pia Helle 

• TRÆFÆLDNING 

• BESKÆRING 

• TOPKAPNING 

• STUBFRÆSNING 

• FLISHUGNING 

• HÆKKLIPNING 

• MINIGRAVER 

Wincentz Træfældning 

Fuglebakken 25, 4291 Ruds Vedby 

CVR: 42023132 

post@57808808.dk 

Professionel haveservice 

Få et ufor- 
pligtende 

tilbud 
- vi er fuldt  
forsikret! 


