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Fællesråd
Film om Bringstrup-Sigersted
På fællesrådsmødet tirsdag den 20. januar havde Lokalrådet inviteret firmaet AD-MEDIA for at fortælle om deres
koncept med at lave en kort, omkostningsfri og professionel tilflytter- og bosætningsfilm. Dette er et spændende
tiltag og de film de har lavet, er rigtig flotte. Konceptet
bliver præsenteret og drøftet på lokalrådets generalforsamling den 6. februar (se et andet sted i bladet). Filmen
finansieres ved sponsorater/reklamer. Herefter indkaldes
til et ekstra Fællesrådsmøde hvor vi skal beslutte om vi
vil bede firmaet om at starte forberedelserne til at lave
en film. Alle foreningerne vil overveje og komme med
forslag til det de ønsker skal med på en evt. film.
Generalforsamlinger
Der er som nævnt fælles generalforsamling den 6. feb. i
Friheden for Lokalrådet og Idrætsforeningen (BSIF).
Samme aften giver forsamlingshusets bestyrelse status.
Menighedsrådet
Lisbeth Lundbech holder afskedsgudstjenester og reception d. 26. januar. Se et andet sted i bladet.
Den 2. februar bliver Peter Borring Sørensen i Gyrstinge
indsat som præstevikar i sognene. Se et andet sted i bladet.
Renoveringen af præstegården er gået i gang.
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RINGSTED NY FRISKOLE
BRINGSTRUPVEJ 31
4100 RINGSTED
www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk –
RNF@ringstednyfriskole.dk

Murermester Finn Larsen
Vibevej 40
4100 Ringsted
Tlf. 24491682
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Fællesråd
Rollespilsforeningen
2019 har været et godt år. Det har været stor efterspørgsel efter foreningens deltagelse i forskellige arrangementer. Her kan nævnes Børnefestivalen. Økonomien er stabil og der har været en lille medlemsfremgang. Efter oprydningen i skoven kan de nu igen bruge den.
Forsamlingshuset
Der bliver opsat en pakke afhentningsbox (PostNord) ved
forsamlingshuset i hakket ved flagstangen.
Forsamlingshuset har fået penge til renovering af den
sidste del af køkkenet fra Helhedsplanpuljen. Der er leveret og opsat bordplader i stål. Bestyrelsen er glade for
det nye fyr og har sparet ca. 22.000 kr. på varmeregningen i forhold til året før.
Lokalrådet
Lokalrådet er i gang med at lave en ny hjemmeside. De
andre foreninger inviteres til at være med når første udkast til side er klar. Vi vil søge temaudviklingspuljen om
penge til opstart, men skal selv finde sponsorer til driften.
Ringsted kommune arbejder med ca. 100 trafiksikkerhedsprojekter rundtomkring i kommunen. Et af dem er
den høje hastighed på Sorøvej gennem Sigersted huse.
Kommunen vil komme med et forslag i kommende tid om
hvordan bilisternes hastighed kan reduceres.
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Støttebevis 2019
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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Fællesråd
Halloween 2019
Flot, stort arbejde af arrangørerne, især rollespilsforeningen. Labyrinten var en succes som kan gentages næste
år. Der var pæn deltagelse og en god (u)hyggelig stemning. Vi skal sørge for bedre skiltning og reklame næste
år.
Puljeansøgninger
Lárus deltager i Landsbyforums møde d. 29. januar hvor
ansøgninger til Kulturpuljen og Helhedsplanen skal behandles.
Næste ansøgningsfrist er d. 15. maj. F.eks. kunne
Idrætsforeningen, skolen og rollespilsforeningen i samarbejde med menighedsrådet søge om etablering af en bålhytte ved søen i skoven. Det skal undersøges om det er
tilladt.
Temaudviklingspuljen kan løbende søges.
LokalNyt
Kirkebladet udkommer ikke mere. I stedet har menighedsrådet fået rådighed over 4 sider i LokalNyt mod 2
indtil nu. Menighedsrådet tilbyder at bidrage således at
bladets kvalitet forhøjes.
Næste møde
Næste ordinere møde er tirsdag d. 12. maj kl. 19 på skolen.
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BSIF
Der afholdes ordinær generalforsamling i Bringstrup-Sigersted
IF

Dato: torsdag d. 6. februar 2020 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
Kasper Storkegård,
Formand - BSIF
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Lokalråd
Lokalrådet holder generalforsamling

Torsdag d. 6. februar 2020 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
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ÅBEN CAFÉ i FRIHEDEN
Program for ”ÅBEN CAFÉ i FRIHEDEN” sæson 19/20
Cafeen er i denne sæson (september – marts) åben den 3.
onsdag i måneden, og sammen med cafeen er nørkleklubben
også i gang.

Vi vil lige minde om at caféen er åben for ALLE. Selvfølgelig for
dem som har en naturlig tilknytning til vores område, men alle
andre interesserede er også meget velkommen.
Åbningstiderne er kl. 14 – 17 og kl. 19 – 21. Når der er fællesspisning starter det kl. 18.00
Vi har masser af hyggelige familiespil og ganske almindelige
spillekort og terninger, som man frit kan muntre sig med. Som
regel kommer klaveret og sangbøgerne også frem og vi hygger
os med fællessang så længe vi lyster.
Man kan også hygge sig med en sludder og kaffe og kage. Man
betaler 5 kr. for den første kop kaffe. Opfyldning er gratis. Kage koster 5 kr.
I åbningstiden er Lene og nørklerne også i gang, og hvad de
laver af spændende projekter kan læses andetsteds. Du kan
selvfølgelig også bare medbringe dit eget sy- eller strikketøj.
Du finder os også på Face Book: ”café i Friheden i Bringstrup”.
Her kan du løbende læse mere detaljeret om hver enkelt café
og hvad der tilbydes den pågældende dag.
HUSK tilmelding til fællesspisning på SMS til Else: 2041 9539
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ÅBEN CAFÉ i FRIHEDEN
ÅBEN FOR ALLE BØRN og VOKSNE
Vi fejrer Kyndelmisse Søndag d. 2. februar kl. 14-17 i Friheden i Bringstrup.
Kyndelmisse er en gammel tradition, som markerer at
halvdelen af vinteren er gået.
Det er gennem tiden blevet fejret med masser af lys og
derfor bliver der denne dag mulighed for at lave dine egne lygter, bl.a. af syltetøjsglas og servietter.
Vi bager ”vrøvl” som pyntes med glasur og spiser vafler.
Der kan købes kaffe og sodavand og spilles forskellige
brætspil.
Kom og hyg dig sammen med dine børn og tag naboen
med.
Cafédage:
2.2.

Søndag eftermiddag for børn med forældre:
”Kyndelmisse-narrestreger”. Se omtale andetsteds.

19.2. Kurt Frederiksen. Foredrag: ”I traktor til Nordkap”.
Se omtale andetsteds.
18.3. Fællesspisning. Burgere. I laver dem selv og vi
starter kl. 18.
Når der er fællesspisning, er det muligt at køb drikkevarer
til maden. Der vil også være dessert + kaffe.
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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

BANKO
Tirsdag d. 24/03 kl. 19.00
I BRINGSTRUP FORSAMLINGSHUS
Kom og vind gode præmier. Der vil
være salg af øl, kaffe, frandsbrød m/
pålæg og kage.
Dørene åbnes kl. 18.00
Alle er velkomne
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ÅBEN CAFÉ i FRIHEDEN
Onsdag 19.februar kommer Kurt Frederiksen og fortæller om sin specielle rejse med traktor og campingvogn op
igennem Sverige og Norge til Nordkap og hjem igen gennem Finland.
Foredraget starter kl. 19.00. Der opkræves en entré på
kr. 40,00.
Der vil være salg af kaffe og kage, øl og vand.
Arrangementet bliver støttet af Ringsted Kommune.
Håber at du vil støtte op om dette foredrag.
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AKTIVITETSKALENDER

Ugedag Dato

Aktivitet

Tid

Arrangør/Sted

Søndag

02.02

Kidelmisse

14—17

Café Friheden

Mandag

03.02

Madbix

18

Skolen

19

Friheden

Generalforsamlinger: BSIF,

Torsdag

06.02

Onsdag

19.02

Åben Café

14—17

Café Friheden

Onsdag

19.02

Rejsen til Nordens ende

19—21

Café Friheden

Mandag

02.03

Madbix

18

Skolen

Søndag

08.03

Lego Mindstorms

10—14

Café Friheden

Onsdag

18.03

Åben Café

14—17 og
Café Friheden
19—21

Tirsdag

24.03

Banko

19.00

Tirsdag

12.05

Forårstur for
pensionister

Lokalråd og Forsamlingshus

Friheden
Menighedsrådet
Marjatta hjemmet.
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FASTE AKTIVITETER
Ugedag

Aktivitet

Tid

Onsdag

Cross boule

14.00 og
Forsamlingshuset
18.30

Onsdag
(3. i måneden)

Åben Café

14-17 og
Forsamlingshuset
19-21

Hverdage

Badminton

18.00 –
22.00

BSIF/Idrætssalen på
skolen

Torsdag

Vinterbold

19.00

BSIF/Boldbanen i
Bringstrup

MoBibben er i Bringstrup
(overfor forsamlingshuset):
•

10. — 16. februar

•

9. — 15. marts

•

6. — 12. april

•

4.—10. maj

•

1.—7. juni

•

29. juni—5. juli

•

27. juli—2. august
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Arrangør/Sted

Kirken
GUDSTJENESTELISTE
Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge
Februar 2020
02. Gudstjeneste kl. 14.00 i Gyrstinge. Der er indsættelse af
vores nye præstevikar Peter Borring Sørensen. Efter
Gudstjenesten er der reception, så man kan hilse på præsten.
09. Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
16. Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30
23. Sigersted 10.30 – Gyrstinge 14 FAMILIEGUDSTJENESTE
Marts 2020
01. Gyrstinge 9.00 – Bringstrup 10.30
08. Vetterslev 9.00 – Gyrstinge 10.30
15. Sigersted 9.00 (Mette Marbæk Johansen)
22. Haraldsted 9.00 – Sigersted 10.30
29. Gyrstinge 9.00 – Bringstrup 10.30
April 2020
05. Bringstrup 9.00 – Gyrstinge 10.30
09. SKÆRTORSDAG: Sigersted 19.00 / Spisning kl. 17.30
10. LANGFREDAG: Sigersted 9.00 – Bringstrup 10.30
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Kirken
GUDSTJENESTELISTE
Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge
12.
13.
19.
26.
Maj
03.
08.
10.
17.
21.
24.
31.

PÅSKEDAG :Bringstrup 9.00 – Gyrstinge 10.30
ANDEN PÅSKEDAG: Gyrstinge 9.00 – Sigersted 10.30
Sigersted 9.00 – Bringstrup 10.30
Høm 9.00 – Gyrstinge 10.30
2020
Bringstrup 9.00 – Sigersted 10.30
BEDEDAG – KONFIRMATIONSGUDSTJENESTE: Gyrstinge
10.00
Gyrstinge 9.00 – Bringstrup 10.30
Sigersted 9.00 – Gyrstinge 10.30
KRISTI HIMMELFARTSDAG –KONFIRMATIONSGUDSTJENESTER: Bringstrup 9.00 og 11.00
Bringstrup 9.00 – Sigersted 10.30
PINSEDAG: Gyrstinge 9.00 – Bringstrup 10.30

Alle gudstjenester
er ved Peter Borring
medmindre andet er

angivet.
OBS! Der tages
forbehold for
ændringer
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Kirken
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Kirken
Forårstur
Forårsturen for pensionister i Bringstrup-Sigersted og Gyrstinge sogne finder sted d. 12. maj 2020 og går til Marjatta hjemmet.

Kontaktperson kirsten@krogagergard.dk

Vil du være frivillig i Bringstrup-Sigersted
I år skal der være valg til Menighedsrådet i BringstrupSigersted Sogn. Der bliver brug for nye frivillige medlemmer af menighedsrådet, da nogle af de nuværende medlemmer stopper efter denne valgperiode. Den nye valgperiode begynder 1. søndag i advent 2020. Så er du parat til
at gøre en indsats lokalt, så har du chancen nu til at gøre
en forskel. Der holdes offentligt orienteringsmøde om valg
d. 12. maj 2020, hvor der orienteres om arbejdet i menighedsrådet og hvilke kommende opgaver der kendes. Selve
valget finder sted d. 15. september 2020. Orienteringsmødet 12. maj holdes kl. 19.00 i ”Huset” i Bringstrup. Du er
velkommen til at kontakte de nuværende menighedsrådsmedlemmer, hvis du er interesseret i at vide mere. Kontaktoplysninger finder du https://sogn.dk/bringstrup/
menighedsraadet/
Venlig hilsen Bringstrup-Sigersted Menighedsråd
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Kirken
KONFIRMATIONER 2020
Gyrstinge 8. maj kl. 10.00
Christoffer Schandorff Christensen
Malte Noel Mørch Hansen
Melea Farre Nielsen
Oliver Overholdt
Bringstrup 21. maj kl. 9.00
Marinus Toftgaard Dreisig
Sarah Eilsø Haugaard
Isak Kjølner Juul
Hjalte Jørgensen
Victoria Lykke Priem
Bringstrup d. 21. maj kl. 11.00
Maja Holmgaard Christensen
Amalie Demuth
Laura Demuth
Nicolaj Lerager Boastrup Hansen
Magnus Elbæk Holm
Esther Marie Hørlykke Jørgensen
Angus Keinicke Kristiansen
Josefine Haastrup Larsen
Monique Nicole Niemann
Malin Bjerregaard Pabijan
Lukas Dominique Thomsen
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Forsamlingshus
Juletræsfest i Friheden
I år var det 170 år siden de voksne første gang gik ud og
samlede ind til børnenes årlige juletræsfest.
Og den tradition har vi holdt fast ved, og kan være stolte
af at vores juletræsfest er blandt de ældste i landet.
I gamle dage blev festen holdt på den lokale landsbyskole. Nu holder vi juletræsfest i vores gamle forsamlingshus
Friheden. Og pengene vi holder juletræsfest for indsamles
blandt beboerne i sognet. Vi siger tak for hvert et bidrag.
Uden jeres bidrag kunne det slet ikke lade sig gøre at holde så stor en fest. I år var 68 børn tilmeldt.
Som altid var juletræet flot pyntet og gik helt op til loftet,
som det sig hør og bør for et rigtigt juletræ. Nisseorkestret spillede op til fællessang omkring træet, og den gode gamle julemand delte flotte slikposer ud til alle børn.
Igen i år havde vi underholdning ved teatertruppen
”Honning-banden”. De opførte et teaterstykke. Det handlede blandt andet om at også nissedrenge kan være for
generte til at få sig en kæreste. Selvom de rigtig gerne
vil. Men så er det jo godt at en sød nissepige lige kommer
forbi og sørger for at alt ender godt.
Vi glæder os til at se jer igen næste år.
Juletræskomitéen
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Salg af passivt medlemskab
BSIF har valgt ikke at lave dør til dør salg af passive
medlemskaber i år.
Vi vil som noget nyt kombinere medlemskabet 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
Senior
Så er det snart blevet tid til at finde støvlerne frem af vinterhiet, for træningen starter snart på kunststofbanerne i Ringsted, alle er velkomne til at deltage, kontakt Patrick Bendtsen
for nærmere info.

Vi fortsætter med 1 hold i serie 6 turneringen. Vi håber at se
alle vores gamle medlemmer og nye medlemmer er selvfølgelig meget velkomne.
Hvis du/I er interesserede kan I kontakte Patrick Bendtsen på
tlf. 22 15 41 29 I er også meget velkomne til og møde op til
træningen.
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 45/50 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 formand Allan Nielsen på
bsif@mail.dk for yderligere information.
Ungdomsfodbold
UNGSDOMSTRÆNERE søges, da vores ellers meget engagerede
og dygtige træner har valgt at stoppe, søger vi nu en eller flere
der har tid, lyst og mod på at prøve at få gang i ungdomsfodbolden igen. Interesserede kan kontakte Allan Nielsen
bsif@mail.dk.
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Støt vores

annoncører
- de
støtter os
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SIDSTE FRIST
Stof til næste nummer af LOKAL NYT sendes
elektronisk til Lárus på:
bringstrupvej77@gmail.dk
senest fredag den 17. april 2020.
Bladet uddeles ca. i uge:
7, 21, 35 og 48
REDAKTION
Marianne Christiansen

Skovagervej 6
6136 6319
mfc51vaks@gmail.com
Lárus Ágústsson
Bringstrupvej 77
4035 8128

bringstrupvej77@gmail.com
Marianne Hansen
Bringstrupvej 19
6127 8532
markur@hansen.mail.dk
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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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