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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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 BSIF 
160 års jubilæumsstævne  

d. 24. – 25. juni 2022 

Bringstrup Sigersted IF, fylder 160 år i 2022, og det skal da 

fejres, så vi har derfor besluttet at genoplive det legendariske 

Bringstrup stævne igen.  

Vi starter fredag d. 24, med 7 mands stævne for seniorfodbold, 

og lørdagen starter med oldboys og super veteranfoldbold og 

om eftermiddagen er der Familie\gade\firma fodboldstæv-

ne,  

160-års jubilæumsfest 

Vi slutter hele stævneweekenden af med en rigtig grillfest, hvor 

der vil være grillmenu med 3 slags kød og tilbehør i teltet på 

sportspladsen, og hvor alle er velkomne. 

 Det vil koste 150,- kr. pr. person, 

børn under 12 år halv pris, at deltage 

i jubilæumsfesten.  

For tilmelding og køb af spisebilletter, 

kontakt:  

Kenneth Olesen kenneth@siet.dk 

Scan QR koden og læs meget mere 

på hjemmesiden for Nærmere info. 

Siden vil løbende blive opdateret. 

Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer, der vil væ-

re salg af øl, vand, pølser med mere, derudover vil der være 

et jubilæumslotteri. 

mailto:kenneth@siet.dk
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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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 BSIF 
160 års jubilæumsstævne  

d. 24. – 25. juni 2022 

FAMILIE/GADE/FIRMA STÆVNE 2022. 

LØRDAG D. 25.06-2022 Kl. 14:00-17:00 

Dette er et stævne for alle. Det er absolut in-

gen betingelse at gå til fodbold eller at kunne 

spille fodbold.  

Det er et stævne hvor ALLE kan deltage.  Du 

Kan evt. samle et hold af din familie, venner, 

naboer eller kollegaer. 

Der spilles på en 5. mands bane og der må 

være 3 udskiftere. 

 Efter indledende puljekampe deles holdene 

op i puljer med de bedst placerede og så 

dårligst placerede hold.  

De bedste spiller om en plads i finalen og 

dermed vandrepokalen. De ”dårligste” hold spiller om en plads i 

”taberfinalen”   

Tilmelding sker til Allan Nielsen, på mail: bsif@outlook.dk  

Der er præmier til: Det vindende hold.  

 Dagens “taberhold”  

 Dagens "fighter".  

 Dagens "detalje".  

       

mailto:bsif@outlook.dk
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 BSIF 
Der spilles efter DBU fodboldregler bortset fra: 

• Der spilles 1*10 min. 

• Der skal være mindst 2 spillere af føl-
gende på banen hele tiden: kvinde el-
ler barn under 14 År. 

• Der skal spilles i gummisko. (ikke 
grusbanesko) 

• Mål der scores med hovedet tæller 
dobbelt (ikke kvinde/barn). 

• Mål der scores af kvinde/barn, tæller dobbelt. 

• Målmanden må tage med hænder (holde den) 

Efter gadestævnet er der grillfest i idrætsforeningens party 
telt. Festen starter kl. 18-?  

Prisen for at deltage i spisning er 150 kr. pr. person, børn un-
der 12 år. ½ pris.  

Det er ikke tilladt at medbringe 
egne drikkevarer, der vil være 
salg af øl, vand m.m.   

Scan QR koden og læs meget 
mere på hjemmesiden for Nær-
mere info 

Det gælder IKKE om at vinde, 
med at være med. 

Så velmødt til gadestævne i 
BSIF. 

  

Sidste tilmelding senest: fredag d. 17. Juni 2022. 
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 BSIF 
160 års jubilæumsstævne  

d. 24. – 25. juni 2022 

Men for at få det hele klar og til af fungere, før under 

og efter stævnet, så har vi brug for din hjælp! 

 Som for eksempel: 

• Hjælp til opsætning/klargøring, det vil være onsdag d. 

22.6. 

• Til bemanding af boderne under stævnet, når du evt. ik-

ke selv spiller. 

• Praktiske opgaver i løbet af stævnet, klargøring og op-

dækning i teltet til grillfesten 

• Og ikke mindst nedtagning af hele efter stævnet om 

søndagen 

 Eller… 

Du kan hjælpe med at skaffe præmier til vores kinesi-

ske lotteri 

Vi vil gerne gøre det attraktivt at købe lodder til det kinesiske 

lotteri på pladsen, så jo flere præmier desto bedre. Spørg dig 

selv, din arbejdsplads og alle dine andre gode forbindelse, om 

de ikke vil støtte det gode formål med præmier - stort som 

småt er velkomment.  

Skriv meget gerne til Allan Nielsen bsif@outlook.dk om, 

hvad du ønsker at bidrage med.  

mailto:bsif@outlook.dk
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 BSIF 
SENIOR 

Vi har desværre været nødt til at trække vo-

res seniorhold fra turneringen, pga. spiller-

mangel så, 

Vi har hårdt brug for nye og friske kræf-

ter på seniorholdet så hvis der er nogle der-

ude der er interesseret i at spille fodbold eller I kender nogle så 

er I meget velkomne til at kontakte: holdleder Patrick Bendtsen 

på tlf. 2215 4129 eller Allan Nielsen på 40 265 649 

SUPER VETERAN OLDBOYS. (Over 50 år) 

Veteranholdet er tilmeldt i 8 mandsrækken i b rækken her til 

foråret, så de har glædet sig til at komme i gang med kampe-

ne, efter og have trænet hele vinteren. 

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 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.   

Så kontakt Patrick Bendtsen på tlf. 2215 4129 eller Rene Han-

sen på 5192 0333 

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 få lidt 

motion.  
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 BSIF 
Links til turneringskampe 

Oldboys +32. 8 mands 

https://minidraet.dgi.dk/forening/1750900/Hold/226058 

Superveteran +50. 8 mands 

https://minidraet.dgi.dk/forening/1750900/Hold/226058 

 

BADMINTON 

Det vil igen blive muligt og spille badminton 

hverdage fra kl. 18.00 - 22.00 fra den 1-10-22 til 

31-3-23. 

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. 350,- pr. person at spille badminton.  

160 års  

jubilæumsstævne  

d. 24. – 25. juni 2022 

https://minidraet.dgi.dk/forening/1750900/Hold/226058
https://minidraet.dgi.dk/forening/1750900/Hold/226058
mailto:bsif@outlook.dk
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Støttebevis 2022 
Bringstrup Forsamlingshus 

”Friheden”  
 Vil du være med til at styrke lokalområdet og 

vort fælles hus til fester, møder, kulturelle ak-

tiviteter 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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Nu er det endelig godt gang i udlejningerne i forsamlingshuset.  

Det har været 2½ år hvor der har været få arrangementer. 

Denne periode har vi benyttet til at renovere køkkenet. Så nu 

syns vi at vi har et meget godt forsamlingshus. 

Det sidste vi mangler på huset så det fremstår som et rigtig 

pænt og funktionelt hus er at renovere toiletterne. Vi er gået i 

gang med at ansøge kommunens helhedspulje om finansiering 

af dette. 

I den forbindelse kunne vi godt bruge en del frivillige kræfter. 

Så hvis du har nogle ledige timer i ugerne 29-30-31-32 kan du 

rette henvendelse til Erik på mobil 51741120 eller på mail  

erikandreas1952@gmail.com 

Vi håber på at se mange af jer. 

På forsamlingshusets vegne 

Erik Christiansen  

 Forsamlingshus 

Bringstrup Forsamlingshus  

FRIHEDEN 

Egerupvej 6, 4100 Ringsted 

Udlejning af lokaler til           

arrangementer af enhver art ved:  

Marianne Christiansen 

Telefon 61 36 63 19 

mailto:erikandreas1952@gmail.com
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 Rollespil 
Sidste nyt fra Midtland 

Voldsom var blæsten, og vinden skar ind til benet som en sløv 

kniv, der stille og roligt gjorde indhug på den karakteristisk 

prikkende vis. Snefnuggene dansede legesygt omkring ham, 

inden de lagde sig som en våd, fugtig plamage på hans kappe, 

som han knugede rundt om sig med al sin kraft. Knoerne var 

rosenrøde og stivfrosne, mens han prøvede at holde om sig selv 

for at holde varmen.  

   Efterhånden kunne han ikke engang selv huske, hvor længe 

han havde vandret for at nå sit mål, men han fortsatte ufortrø-

dent. Han måtte fortsætte, for han skulle frem til sin destinati-

on.  

Under støvlerne gav sneen efter skridt for skridt i den kun af 

stjerner oplyste, kulsorte nat. Han følte sig betragtet, mens han 

gik gennem skoven: Næsten som om skoven var levende. Det 

måtte være noget, han bildte sig ind, for træerne kunne da ikke 

være levende.  
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 Rollespil 
    Det var ham dårligt nok muligt at se stien foran sig, men den 

naturlige vej, som flere end ham havde betrådt igennem flere 

årtier, havde efterladt en karakteristisk udformning, man godt 

kunne fornemme på trods af sneen og mørket. En gren bag 

ham knækkede. Han så sig lettere febrilsk om, inden han be-

gyndte at sætte tempoet op. Vejrtrækningen blev dybere, tun-

gere. Pludseligt faldt han og slog hovedet ned mod en sten, der 

var gemt under den hvide dyne af sne. Alt blev mørkere og 

mørkere omkring ham, indtil han mistede bevidstheden.  

Længere forude havde stamkunderne på den lokale kro hørt, at 

nogen – eller noget – var begyndt at komme nærmere, men i 

stedet for at lade sig skræmme, gik de nærmere, indtil de fik 

øje på ham i sneen. De vidste ikke, om han var i live eller ej, 

men besluttede sig for at trække ham hen til kroen for at tilse 

ham. Selvom han ikke var ved bevidsthed, var han alligevel 

tættere end nogensinde før på at komme hen til sin destination 

og at fuldføre sin mission …  

 

Tag med ud til Midtlandet og find ud af, hvad der skete med 

denne brave sjæl — og hvad der ellers sker ude i Midtlandet. 

Eventyret fortsætter den 3. lørdag i måneden på Bringstrupvej 

31, 4100 Ringsted kl. 09:30.  
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Murermester Finn Larsen 

Vibevej 40 

4100 Ringsted 

Tlf. 24491682 
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Efter en lang vinterpause er vi endelig startet op med 

Krolf-spillet igen. 

Det var dejligt at komme i gang på en nyslået fin bane. 

Vi vil så gerne have flere med til dette hyggelige spil. Der 

er ingen aldersgrænser, alle kan være med, store som 

små. 

Så kridt skoene og mød op til en gang krolf onsdag efter-

middag kl. 14 eller om aftenen kl. 19. 

Vi glæder os til at se jer. 

På krolfholdets vegne 

Marianne F. Christiansen 

 Krolf 
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AKTIVITETSKALENDER 

Ugedag Dato Aktivitet Tid Arrangør/Sted 

Fredag 24.06 
160 års jubilæ-

umsstævne 

19 -

21 

BSIF/Boldbanen 

i Bringstrup 

Lørdag 25.06 
160 års jubilæ-

umsstævne 

14 -

17 

BSIF/Boldbanen 

i Bringstrup 

Lørdag 25.06 
160-års jubilæ-

umsfest 
18 - 

BSIF/Boldbanen 

i Bringstrup 

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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FASTE AKTIVITETER 

Ugedag Aktivitet Tid Arrangør/Sted 

Onsdag Krolf  14.00 
BSIF/Boldbanen i 

Bringstrup 

Onsdag Krolf  19.00 
BSIF/Boldbanen i 

Bringstrup 

Torsdag 
Fodbold, alle 

hold 

20.30 —

21.30 
Bringstrup stadion 

MoBibben er i Bringstrup: 

30. maj—05. juni 

27. juni—3. juli 

25. juli—31. juli 

22. aug.—28. aug. 

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 

Maj 

13. maj Gyrstinge 10.00 KONFIRMATION - BEDEDAG 

15. maj Bringstrup 9.00 (Susanne Rousing) 

22. maj Gyrstinge 10.30 

26. maj Bringstrup 9.00 + 11.00 KONFIRMATION - KRISTI 

HIMMELFARTSDAG 

29. maj Gyrstinge 9.00 

 Bringstrup 10.30 

 

Juni 

5. juni Bringstrup 9.00 PINSEDAG 

 Sigersted 10.30 

6. juni FRILUFTSGUDSTJENESTE VED KILDEN 

12. juni Sigersted 9.00 

 Bringstrup 10.30 

19. juni Gyrstinge 10.30 

26. juni Gyrstinge 9.00 

 Sigersted 10.30 

30. juni  Fyraftensgudstjeneste – Sigersted 17.00 

 

Oplysninger om gudstjenester findes på: 

https://sogn.dk/bringstrup/ og https://sogn.dk/sigersted/ 

 

https://sogn.dk/bringstrup/
https://sogn.dk/sigersted/


19 

 

 Kirken 
GUDSTJENESTELISTE 

Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge  

Juli 

3. juli Sigersted 9.00 

 Bringstrup 10.30 

10. juli Gyrstinge 10.30 

17. juli Sigersted 10.30 

24. juli Bringstrup 10.30  

31. juli Gyrstinge 10.30 

August 

7. august Sigersted 10.30  

14. august Bringstrup 9.00 (Conni Gosmer Schmidt) 

21. august Gyrstinge 9.00 

 Bringstrup 10.30 

28. august Bringstrup 9.00 

 Gyrstinge 10.30 

 

Med forbehold for ændringer 

Sognepræsten 
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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 
Konfirmationer 2022  

Bringstrup kirke – Kristi himmelfarts dag den 26. maj kl. 

11.00. 

Caroline Lykke Priem 

Mads Balslev 

Linus Bendixen Wissing 

Rebekka Linding Storkegård 

Magnus Emil Ansager Lynghøjen 

Viggo Emil Gyntzel Maintz 

Otto Blødebjerg Olsen 

Samuel Achner Rosenfeldt 

Loke Bjerregaard Pabijan  
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Kirken 
KONFIRMATION 2023 

Skal jeres barn konfirmeres i en af de følgende fem kirker i 

2023? 

Bringstrup, Sigersted, Gyrstinge, Sct. Bendts eller  Kloster-

markskirken 

Så vil det glæde menighedsrådene og sognepræsten at se 

kommende konfirmander og forældre til: 

INDSKRIVNINGSGUDSTJENESTE 

Onsdag den 8. juni kl. 19.00 i Gyrstinge kirke. 

Efter en kort gudstjeneste kan I skrive jeres konfirmand ind til 

konfirmationsforberedelse. 

Der vil være lejlighed til at stille spørgsmål og hilse på menig-

hedsrådene og sognepræsten. 

Menighedsrådene vil være vært for kaffe, te, sodavand og ka-

ge. 

Forældrene bedes huske en kopi af konfirmandens fødsels – og 

dåbsattest. 

KONFIRMANDUNDERVISNINGEN 

For elever fra Ringsted Ny Friskole foregår undervisningen i 

Bringstrup sognehus, Bringstrupvej 45, Bringstrup, 4100 Ring-

sted. 

For elever fra Byskovskolen foregår undervisningen i Benløse 

sognegård, Benløse By 43, 4100 Ringsted. 

Sted og tidspunkt for undervisningen er aftalt med Ringsted Ny 
Friskole og Byskovskolen. 
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Kirken 
SUPPLERENDE SPØRGSMÅL: 

Kan rettes til sognepræsten, Peter Borring Sørensen, som kan 

kontaktes på: 

Mobil: 25 72 30 10 

E-mail: pbso@km.dk 

Med venlig hilsen 

Menighedsrådene for Bringstrup-Sigersted sogne og Gyrstinge 

sogn og sognepræst Peter Borring Sørensen 

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag ved Kilden  

Inspireret af succesen – når vi selv skal sige det! – med sidste 

års friluftsgudstjeneste, gentager vi arrangementet i 2022. Det 

er en fælles gudstjeneste for alle tre sogne. 

Kilden i Store Bøgeskov 2. pinsedag mandag den 6. juni 
kl. 10.30.  

Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge pastorat – nu på nettet! 

I dette forår har vi lanceret vores første hjemmeside, som 

dækker hele vores pastorat, de tre sogne Bringstrup, Sigersted 

og Gyrstinge. Den hedder: 

www.bringstrupsigerstedgyrstingepastorat.dk  

Eventuelle kommentarer og nyt til hjemmesiden rettes til sog-

nepræst Peter Borring Sørensen på pbso@km.dk eller mobil  

25 72 30 10. 

mailto:pbso@km.dk
http://www.bringstrupsigerstedgyrstingepastorat.dk
mailto:pbso@km.dk
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Kirken 
Den tillærte smag 

”Det skal smage godt”, sagde en gæst i et madprogram, 

mens han tilberedte en gryderet bestående af ketchup, pi-

skefløde og kyllingesmåkød. Om det så smagte godt, beror 

på en helt subjektiv vurdering fra det menneske, som måtte 

indtage måltidet. Der findes fødemidler, som næsten alle 

holder af. I den anden ende har vi så de smagsnuancer, som 

man af en eller anden grund skal vænne sig til eller at holde 

af. Vi har hver vores favoritter og aversioner, men rosenkål, 

skaldyr, indmad, blodpølse, visse kategorier af stærk spiri-

tus og finker kan meget vel falde inden for kategorien af 

madvarer, som mange har skullet vænne sig til. 

For nylig kunne man i en af de landsdækkende aviser læse 

et portræt af en lidt yngre mand, som gennem livet havde 

anset sig selv for at være en smule gammeldags i forhold til 

sine jævnaldrende. Som et af eksemplerne på det forhold, 

nævnte artiklen, at manden aldrig havde gået i skolefritids-

ordning, men havde tilbragt eftermiddagene hos sine bed-

steforældre. Her blev der trakteret med kaffe og kage. Kage, 

ja, men kaffe? Man kan sagtens forestille sig, at det har væ-

ret eftermiddagsfornøjelsen for et modent ægtepar, men 

kaffe til en skoledreng? 

Om det skader at skænke kaffe til en skoledreng, er uden 

for denne artikels horisont. Det er noget andet med te. Eller 

er det? Te er strengt taget et rusmiddel med sin opkvikken-

de virkning. Ville te blive godkendt som nydelsesmiddel, hvis 

det opfundet i 2022? Det er ikke sikkert. Kaffe er i lighed 

med te et rusmiddel. Det drøftes af og til, om kaffen er  
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Kirken 
skadelig for det menneskelige helbred. Kaffens opkvikkende 

virkning overstiger teens, og bivirkningerne ved kaffen er 

ligeledes mere markante.  

Ville kaffen blive godkendt som fødemiddel, hvis den blev 

opfundet i dag? Det er tvivlsomt. 

Ikke desto mindre bliver der drukket umådelige mængder af 

kaffe og te Danmark. I vores tre kirker har vi indført kirke-

kaffe efter højmesserne (gudstjenesten kl. 10.30). Vi samles 

om kaffen og de hjemmebagte småkager, og ikke mindst 

hvad det fører med sig af snak og samvær. Det kunne godt 

lade sig gøre uden kaffe, te og småkager, men selve kaffe-

udskænkningen signalerer, at det er tilladt at samles og lade 

snakken brede sig. 

Til kirkekaffen er der indkøbt brikker med juice. Til børn og 

unge, forestiller man sig, for børn og helt unge drikker jo ik-

ke kaffe eller te. Det lader til, at der er smagsnuancer, som 

man skal lære sig at holde af. Kaffe er en af dem, fordi man 

studser over den ovennævnte drenge, der brød sig om kaf-

fe. Skal et barn indtage kaffe, må man spæde det op med 

mælk og sukker for at tage smagen – af kaffe! Kunne barnet 

så ikke indtage noget andet end kaffe, kunne man indvende. 

Det virker som om, at barnet vitterlig skal lære at holde af 

kaffen. Skyldes det, at kaffen dybest set smager grimt, og 

det er en smag, som man skal lære at holde af?  

Jeg kender til en midaldrende herre midt, som ikke bryder 

sig om te, kaffe og øl. Det skyldes ikke en særlig overbevis-

ning eller fokus på sundhed. Han bryder sig simpelthen ikke  
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 Kirken 
om smagen på noget af det. Men det må han da have lært i 

løbet af sit lange liv. Hvorfor nu det? 

På biblioteker og på kulturinstitutioner har man i de sidste 

tredive år kunnet støde på et udmærket og helt gratis mu-

sikmagasin. På den bagerste side beretter en aktuel person 

om sit forhold til musik i besvarelsen af en række faste 

spørgsmål. En overgang lød et af de faste spørgsmål, om 

adspurgte havde oplevet en opera. Det skal siges, at emne-

kredsen for musikmagasinet er rytmisk musik. Set fra det 

synspunkt opfattes opera måske som en elitær og ”svær” 

genre. Musiksmag er en subjektiv sag, så hvilke musikgen-

rer, der af den enkelte opfattes som vanskelige er lige så 

subjektivt.  

Vi lærer, at det vanskelige må man lære. Skal man lære at 

holde af kaffe, te og øl? Skal man lære at holde af en be-

stemt genre inden for litteratur, kunst og musik, blot fordi 

det ikke fanger ens opmærksomhed i første forsøg? Og til 

sidst: Er det tilladt for voksne at holde af skumslik? 

Sognepræsten  
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 Lokalråd 
Fælles generalforsamlinger blev afholdt den 22. februar i Frihe-

den kl. 19. Lokalrådets generalforsamling resulterede i et 

fuldtalligt lokalråd. Vi byder velkommen til Jette Nielsen 

(Sigersted).  

På konstituerende møde blev posterne fordelt som følger: 

Formand   Lárus Ágústsson 

Næstformand  Niels Skovgaard 

Kasserer   Lárus Ágústsson 

Sekretær   Lene Pedersen 

Fællesråd  Lárus Ágústsson og Lene Pedersen 

LokalNyt   Lárus Ágústsson 

Landsbyforum  Lárus Ágústsson, sup. Lene Pedersen 

Webmaster      Bruce Campbell 

Menige medl.  Malene Juel Søgaard og Jette Nielsen 

 

Link til den på vores hjemmeside: https://www.bringstrup-

sigersted.dk  

Hvor du bl.a. kan se eller gense Bringstrup-Sigerstedfilmen.  

https://www.bringstrup-sigersted.dk
https://www.bringstrup-sigersted.dk
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 Lokalråd 
Ringsted Kommune planlægger at lave hastighedsdæmpning i 

gennem Bringstrup. Dette har i mange år været et stort ønske 

fra andelsboligforeningen der oplever høj hastighed på Egerup-

vej. Kommunen deltog i en besigtigelsen den 2. februar 2022 

hvor lokalråd og beboere i Bringstrup forklarede kommunen om 

problematikken med den lige Egerupvej hvor der køres hurtigt 

fra vest — det er lige som om bilisterne ikke opdager at de kø-

rer ind i byen. 

Kommunens plan er at etablere byporte ved alle fire byzonetav-

ler  med stakitter som kendes fra Ringstedvej i Fjenneslev (se 

billedet fra Google) og evt. bump. Planen skitseres nu ved Kom-

munen som lover at holde borgermøde inden endelig beslutning 

om udformning tages. 
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Støt vores annoncører  

- de støtter os 

John Petersen Sigersted A/S 
 Entreprenør · Aut. kloakmester 

 

 

 

 

 

 

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

 Stof til næste nummer af LOKAL NYT sendes 

elektronisk til Lárus på:  

bringstrupvej77@gmail.dk 

senest fredag den 5. august 2022 

Bladet uddeles ca. i uge:  

7, 21, 36 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  

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! 


