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Nogle flytter på landet for at nyde natur, udsyn, fred og ro, og nogle flytter på landet for også at være 

med i det fællesskab der er. 

I Bringstrup-Sigersted er man bosat på landet - med kort afstand til Ringsted by og med de dejlige 

naturområder omkring Ringsted å, St. Bøgeskov og Gyrstinge sø indenfor rækkevidde. 

For at orientere om, hvad der sker i lokalområdet - og for at give mulighed for at være med - hvor og 

i det omfang man har lyst - gives denne lille orientering. 

Lidt historie 

Lokalområdet omfatter landsbyområderne Bringstrup, Sigersted, Ørslev Under Skoven, Torpet, 

Sigersted Huse, Egerup og Skellerød. Det vil sige - Bringstrup-Sigersted sogn inklusiv Torpet (se 

kortet på forsiden), og det svarer til det gamle Bringstrup-Sigersted skoledistrikt. Der bor i alt ca. 

900 mennesker i området. 

Bringstrup-Sigersted skole, der blev bygget i 1954, har været det naturlige samlingssted og dannet 

rammen om de fleste fælles aktiviteter. Skolen var kommuneskole for området indtil august 1991, 

hvor den blev nedlagt. Skoledistriktet blev samlet med Kildeskolens distrikt i Gyrstinge som efter 

denne dato blev distriktsskole for Gyrstinge og hele Bringstrup-Sigersted området. Det nye 

skoledistrikt har således en stor geografisk udstrækning.  

Efter skolenedlæggelsen flyttede Ringsted Ny Friskole ind i de ledige lokaler på Bringstrup skole. 

Friskolen har i 2004 købt bygningerne af kommunen. Skolens lokaler stilles til rådighed for 

lokalområdet - til fritids- og kulturelle aktiviteter, så skolen fortsat kan danne rammen om 

fællesskabet.  

I Bringstrup findes forsamlingshuset "Friheden" som ejes af en fond og styres af lokale kræfter. 

Sognet har to kirker i Bringstrup og Sigersted og præstegården ligger i Bringstrup. Præstens tredje 

kirke ligger i Gyrstinge. 

Denne lille velkomstfolder indeholder:  

 Fribilletter til Madbix 

 Orientering om de forskellige råd og foreninger 

 Vedtægterne for Bringstrup-Sigersted Lokalråd. 

 

Hvad sker der – hvor og hvordan kan man være med? 

Der foregår mange ting i Bringstrup-Sigersted. Aktuelle aktiviteter i området omtales ”Lokal Nyt”. 

Bladet udkommer 4 gange om året og deles ud til alle husstande i området. Bladet udgives af råd og 

foreninger i området og finansieres af annoncer.  

Mange tilflyttere til området undrer sig over de mange "råd" og foreninger. Derfor gives i det 

følgende en kort beskrivelse af ”foreningslivet” i området. 

Lokalrådet for Bringstrup-Sigersted blev formelt oprettet den 14. april 1977.  Rådets opgave er at 

varetage fælles interesser for beboerne i Bringstrup-Sigersted sogne inklusiv Torpet.  

Lokalrådet er talerør overfor myndighederne. Her kan nævnes kommuneplansager som f.eks. 

nedlæggelse af boliger, trafikforhold, buskørsel og gadekær m.m. I den forbindelse har Lokalrådet 

arrangeret en række beboermøder. Herudover har rådet arrangeret cykelture og vandreture i området 

samt vælgermøder. Rådet deltager også aktivt i fællesrådets arrangementer i forbindelse med Sct. 

Hans og Halloween. Lokalrådet har også bidraget i forbindelse med planlægning af Bringstrup 

Skoven.  

Lokalrådet deltager i forhandlinger om foreningernes vilkår i forbindelse med benyttelse af lokaler på 

Bringstrup skole. Rådet består af 6 valgte medlemmer + 1 suppleant. Ved det årlige valg tilstræbes 

det, at der opstilles kandidater bosat spredt over hele lokalområdet, så rådet får en sammensætning, 

der dækker hele området. Alle i området, der møder op til den årlige generalforsamling, er med til at 

vælge rådet. Der er ikke noget kontingent og ingen medlemsliste. Rådet holder 4 møder om året. 

Vedtægterne for rådet ses på side 4. 

Kontakt formand Lárus Ágústsson, 40358128 for yderligere oplysninger. 
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Bringstrup-Sigersted Idrætsforening (BSIF) står for diverse idræts-aktiviteter i gymnastiksalen på 

friskolen og på den kommunale idrætsplads ved skolen, samt i enkelte tilfælde i hallerne i Ringsted 

by. Kontakt formand Kasper Storkegård 40168914 for yderligere oplysninger. 

Fællesrådet var et af resultaterne af et udviklingsarbejde i 1987-89 med overskriften: ”Skolen som 

lokalt kulturcenter”. Der blev dannet en arbejdsgruppe, der bestod af repræsentanter fra de 

forskellige foreninger/brugere af skolen. Det er værdifuldt at snakke sammen om fællesanliggender, 

koordinere arbejdet mellem de forskellige aktører og lave fællesarrangementer. 

Fællesrådet holder 3-4 møder om året. Repræsentanter fra: Bringstrup-Sigersted Idrætsforening 

(BSIF), Lokalrådet, Friskolen, Ungdomsklubben, Menighedsrådet og Forsamlingshuset deltager. 

Forpligtelsen til at indkalde til møderne, lave dagsorden og referat samt lede møderne klares af 

Lokalrådet. Der er ingen formand og ingen vedtægter. Kontakt Lokalrådets formand Lárus Ágústsson, 

40358128 for yderligere oplysninger. 

Forsamlingshuset "Friheden". I foråret 1997 overgik det tidligere kommunalt ejede forsamlingshus til 

en selvejende fond, der ledes af en lokal bestyrelse. Lokalrådet og Idrætsforeningen udpeger hver et 

medlem af bestyrelsen. De to udpegede udpeger yderligere tre medlemmer til bestyrelsen. Kontakt 

Marianne Christensen for udlån af lokaler, 5761 6529. 

Bringstrup skole. Efter skolelukningen i 1991 tilbød kommunen, at lokalområdet kunne få lov til at 

drive skolen videre som samlingssted/ hjemsted for fritidsaktiviteter. Ringsted Ny friskole flyttede ind 

i bygningerne i 1992. Friskolen købte og overtog bygningerne i 2004. I den forbindelse blev der 

tinglyst en aftale mellem skolen og Lokalrådet på vegne af de lokale foreninger, angående fortsat 

brug af lokalerne i samme omfang som før skolekøbet. 

Madbix-gruppen eksisterer uafhængigt af andre råd og foreninger. Det er en gruppe på 3-4 

personer, der har påtaget sig at sørge for, at der er folk fra gang til gang, der melder sig til 

madlavning og arrangerer, hvad der skal ske af underholdning. 

Der er madbix den første mandag i hver måned - fra oktober til og med april.  

Prisen er normalt 40/50 kroner for voksne og 10 kroner for børn. 

Kontakt Lis Kejser på 5761 2914 eller Lena Rambusch på 5767 6236, for tilmelding senest fredagen 

inden madbix. 

Juletræskomitéen har arrangeret juletræsfest den 28. december i årtier. Komitéens medlemmer kører 

rundt i området i ugerne op til jul og indsamler penge for at finansiere festen. 

 

Det er vigtigt for os, der er bosat her, at fællesskabet fortsætter. Vi håber også, at nye beboere i 

området vil finde det vigtigt - og gerne vil være med i fællesskabet - i det omfang der er lyst - og tid. 

Man er altid velkommen - og for at vise dette inviterer Lokalrådet til Madbix på skolen. Her er der en 

god mulighed for at få en fornemmelse af, hvad der rører sig - og hilse på nogle lokale. Husk 

tilmelding! 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Lárus Ágústsson 

Formand for Lokalrådet 

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

Mod aflevering af denne - "Fribillet" - til MADBIX på Bringstrup skole  

Mandag, d. _______________ kl. 18.00 

betaler Lokalrådet for 2 stk. voksne med barn/børn 

Underskrift fra Lokalrådet:  
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Vedtægter for Bringstrup-Sigersted Lokalråd 

1.  Det er Lokalrådets opgave at varetage fælles interesser for beboerne i Bringstrup-Sigersted sogn 

samt i Torpet. Rådet er ikke partipolitisk. Denne opgave søges løst gennem: 

a) Deltagelse i den aktuelle debat vedrørende udviklingen i området. 

b) At forestå og/eller støtte udarbejdelse og fremlæggelse af oplæg vedrørende udvikling af og 

aktiviteter i området. 

c) Kontakt til myndigheder angående forhold der vedrører lokalområdet. 

d) Deltagelse i arbejdet i Landsbyforeningerne. 

e) Lokalrådet kan på opfordring behandle sager, der kun vedrører en eller flere beboeres 

forhold til offentlige myndigheder. Rådet fremlægger efter behov sine synspunkter over for 

myndighederne skriftligt, på møder eller i pressen. 

2. Lokalrådet består af 6 medlemmer, hvoraf 3 efter tur er på valg hvert år. Ved det årlige valg 

tilstræbes det, at der opstilles kandidater bosat spredt over hele lokalområdet, så rådet får en 

sammensætning, der dækker hele området. 

3. Lokalrådets adresse er formandens adresse. 

4. Hvert år i januar kvartal indkaldes skriftligt til generalforsamling med følgende dagsorden: 

a) Valg af dirigent og stemmetællere 

b) Redegørelse vedr. rådets arbejde og økonomi i det forløbne år 

c) Behandling af indkomne forslag 

d) Oplæg vedrørende det fremtidige arbejde og finansieringen af dette 

e) Diskussion 

f) Valg af 3 rådsmedlemmer 

g) Valg af 1suppleant 

h) Eventuelt 

5. Valg til Lokalrådet og øvrige afstemninger sker efter simpelt flertal (dvs. en mere end halvdelen i 

afgivne gyldige stemmer). 

 Stemmeberettigede er alle fremmødte beboere over 14 år, forudsat de har fast bopæl i området.   

6. Udover generalforsamling kan Lokalrådet indkalde til beboermøde, når rådet finder behov herfor. 

7. Beboermøder indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel i ”Lokal Nyt” og/eller i den skrevne 

presse. Endvidere skal Lokalrådet indkalde til beboermøde, såfremt mindst 20 beboere skriftligt 

fremsætter ønske herom over for rådet. 

8. Såfremt dette sker, skal dirigenten gennem en afstemning på beboermødet klarlægge, hvorvidt 

mødedeltagerne er enige i, at sådanne særlige grunde har været til stede. 

9. Forslag, som ønskes på dagsordenen på et beboermøde, skal være rådet i hænde skriftligt senest 

7 dage før mødet. 

10. Lokalrådet holder møde en gang i kvartalet. Rådsmøderne indkaldes skriftligt af formanden eller 

af mindst 2 rådsmedlemmer, med mindst 8 dages varsel. 

11. På sit første møde efter generalforsamlingen konstituerer rådet sig med formand, næstformand, 

kasserer og sekretær og vælger repræsentant til Landsbyforums bestyrelse samt stedfortræder 

for denne:  

a) Formaden betegner foreningen. 

b) Sekretæren protokollerer Lokalrådets beslutninger. 

c) Kassereren fremsætter forslag til og varetager finansieringen af rådets arbejde m.v. 

12.  Lokalrådet kan opløses, såfremt forslag herom vedtages på et beboermøde. 

13.  Såfremt Lokalrådet ophæves, tilgår rådets kassebeholdning efter afskrivning af eventuel gæld til 

fonden for Forsamlingshuset Friheden. 

BRINGSTRUP - SIGERSTED - ØRSLEV UNDER SKOVEN 

- EGERUP - TORPET – SKELLERØD  

 

Vedtægter for Bringstrup-Sigersted Lokalråd 

 


