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LOKAL NYT 

 
Bringstrup-Sigersted Fællesråd:  

Bringstrup-Sigersted Idrætsforening (BSIF), 

Bringstrup-Sigersted Lokalråd, 

Forsamlingshuset, Ringsted Ny Friskole, 

Menighedsrådet og Midtsjællands 

Rollespilsforening 

 

Årgang 2022/2023 – december – nummer 3 
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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  

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   

Sognepræst:  Peter Borring, Egerupvej 11 4100 Rg. 57613010   

TIRSDAGSKLUBBEN:  

Kontaktperson:         Hilde Andersen, Borgvej 7, 4180 Sorø, 20914596   

ROLLESPISLFORENINGEN: 

Formand: Stine Jans, mail 26744339. 

ONSDAGS CAFFÉ I FRIHEDEN: 

 SMS til: Marianne 61366319 eller Lena 29256251 

RINGSTED NY FRISKOLE:  

 Bringstrupvej 31, 4100 Rg. 57617386  

Leder:                  Helle Heesche 57617386  

SFO:  57617381  

KILDESKOLEN:       Gyrstinge Bygade 34, 4100 Rg. 57627260  

SFO1/2:  57627265 / 57627268  

Børnehave:  57627272 
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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 

broderisymaskine 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 

afbenyttelse. 

 

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 tasker, kun 

fantasien sætter grænsen.  

Du behøver ikke have erfaring 

med at sy og brodere, vi hjælper 

hinanden. 

  

Håber meget at se dig, venlig 

hilsen  

Lene Søgaard Pedersen. 
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Juletræ 
 

Vil du møde en rigtig cirkusklovn? 

Klovnen Tapé optræder rundt omkring i hele landet med sin 

morsomme en-mands cirkusforestilling, som er et herligt mix af 

klovneri, jonglering, mime, musik og komik.  

Klovnerier for hele familien 
I gennem mere end 30 år har Klovnen Tapé rejst landet tyndt og 

begejstret børn og voksne med sit alsidige show som ikke bare 

er klovnerier, men en rigtig artistforestilling som rammer bredt 

og begejstrer både store og små.  
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Juletræ 
 

Teater og juletræ i Bringstrup Forsamlingshus  

Fra 1870’erne har det været tradition for at holde juletræ i 

”Friheden”  

Juletræsarrangementet afholdes hvert år d. 28.12 fra kl. 18.30  

Vi danser om juletræet, leger sanglege, ser teater (er støttet af 

Kulturpuljen) og hygger os. Det er muligt at købe pølser, 

æbleskiver mm. i caféen og der er godteposer til de tilmeldte 

børn. Alle interesserede er velkomne til nogle hyggelige timer 

ovenpå en veloverstået jul. Husk tilmelding af børn og en 

donation, så vi fortsat kan uddele godteposer til børnene.  

Mobil Pay modtages på nummer 51 74 11 20  

Eller konto reg.nr. 2520 kontonr. 7207004912  

Husk at skrive dit navn og antal børn  

Vi glæder os til at se jer. De bedste ønsker om en glædelig  

jul fra Juletræskomiteen. 

  

I forbindelse med juletræ og teater i Bringstrup forsamlingshus  

vil der komme nogle (unge mennesker) rundt i lokalområdet  

med tilmelding lister. Her kan man skrive sig på, og betale lidt  

til godteposen til børnene.  

 

Hilsen juletræskomitéen 
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Juletræ 
 

Lokalrådet holder generalforsamling  

Dato: Tirsdag den 21. februar kl. 19.00 i forsamlingshuset  

Friheden. 

I lighed med de sidste år orienterer bestyrelsen for forsamlings-

huset 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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Der afholdes ordinær generalforsamling i 

Bringstrup-Sigersted IF  

Dato: Tirsdag den 21. februar 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  

Kenneth Olesen  

Formand - BSIF   

BSIF 
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Fællesråd 
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Halloween 2022 

Lørdag den 6. november inviterede Fællesrådet til Halloween-

arrangement i Bringstrup.   

Vi startede i præstegårdsladen kl. 14.00 hvor Midtsjællands  

Rollespilsforening arrangerede rollespil med kampplads,  

udbygget skræklabyrint, sminkning mm.   

Grisestalden var lavet om til en meget vellykket labyrint hvor  

børn og barnlige sjæle skreg af skræk når der pludselig dukkede 

alskens væsener op såsom slagtere og spøgelser. Yderst dygtigt 

lavet og krævede stor forberedelse fra foreningens deltagende 

medlemmer.  

Børnene fik lov til at lave græskarlygter og andet pynt samtidig 

med, at børn og voksne nød kaffe, te, varme vafler og kage. 

Kl. 17.00 var der en familieforestilling i Bringstrup Kirke . Det gik 

ikke stille af, når Kirketeateret spiller Bibelens beretning om 

Daniel i løvekulen, og skuespiller Jens Jødal har travlt: Med 

hjælp fra publikum spiller og rapper han alene forestillingens 7 

forskellige roller! En enmands-rap-musical for hele familien! 

Tilskuerne deltog aktivt i forestillingen som soldater, musikere 

og ikke mindst brølende løver. 

Fællesspisning startede i forsamlingshuset kl. 18.00.   

Fællesrådet, der består af Lokalråd, Forsamlingshusets besty-

relse, Menighedsråd, Ringsted Ny Friskole, Idrætsforening og  

Rollespilsforeningen, har fået støtte fra kommunens temaud-

viklingspulje til arrangementet.   

Fællesråd 
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Café Friheden 
 

ONSDAGS-CAFEEN i FRIHEDEN 

Sæson 2022/23  

FRIHEDEN vil på cafédagene være åbent fra kl. 14. Alle 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. 

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

HUSK tilmelding på SMS til Marianne 61366319 eller Lena 

29256251  

FOREDRAG i Onsdags-cafeen 2023 

D. 25-1 MIDTBANEN   

Fællesspisning kl. 18, husk tilmelding   

Kl. 19 Foredrag: MIDTBANEN GENNEM VORES OMRÅDE ved 

Peter Boring Sørensen, sognepræst.  

Jernbanestrækningen Næstved – Ringsted – Hvalsø – Frederiks-

sund – også kaldet Midtbanen - eksisterede i mindre end 10 år, 

men var et gigantisk anlægsprojekt, hvis levn stadig kan spores i 

det midtsjællandske landskab. Derudover er den interessant, 

fordi den løb igennem vores lokalområde med stationer i 

Englerup, Jystrup, Ortved m.m. 
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Café Friheden 
 

D. 22-2 BAKKENS PJERROT   

Fællesspisning kl. 18, husk tilmelding  

Kl. 19 Foredrag: Kurt Flemmings BAKKENS PJERROT.  

Livet og døden. En dag skal vi dø, men alle de andre skal vi leve. 

Livet er en gave, husk at pakke den op.  

Første del af foredraget handler om livet, anden del om forløbet 

da beskeden kom om at hans hustru havde kræft i hjernen og 

deres liv ændrede sig fra den ene dag til den anden. 

D. 22-3 Fængselsbetjent TOM THOMASEN  

Fællesspisning kl. 18, husk tilmelding  

KL. 19 Foredrag: En humoristisk vej til livet med Tom Thomasen, 

Kan vi gøre hverdagen til en mere morsom oplevelse? 

Tom vil i foredraget komme med værktøjer, som vi alle kan 

bruge for at gøre hverdagen lettere.  

Der fortælles om den planlagte humor, den alvorlige humor, den 

utilsigtede humor og ikke mindst den spontane humor. Der 

bliver noget for lattermusklerne. 
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Friskolen 
 

Nyt fra Ringsted Ny Friskole 

Sidste lørdag i oktober, var der traditionen tro arbejdslørdag. 

Vejret viste sig fra sin bedste side, og de mange fremmødte børn 

og forældre fik mange projekter fra hånden samtidig med, at alle 

havde en hyggelig dag. 

En gruppe forældre stod for forplejning, som samlede alle et par 

gange i løbet af dagen. 

Der blev etableret et langt fint kvashegn fra legepladsen og ud 

mod skovstien, så vores elever ved, hvor til de må være i 

frikvarterer og SFO- tid. 

Ligeledes blev der gjort pænt på skolens udearealer, klippet 

hæk, luget ukrudt og beskåret træer, og indendøre blev der 

malet klasselokaler og pudset vinduer.  

  

Kvashegn fra legepladsen ud mod skovstien 



15 
 

Friskolen 
 

I Permahaven, skolens permakulturhave, blev der ført 

vandslange i jorden fra 1000 l vandtankene, skovhavens bede 

blev gjort efterårsklar, og de gravefri bede fik anlagt stier og fik 

et lag hestemøg. 

Skolen glæder sig til at åbne haven op for lokalbefolkningen til 

foråret til rundvisning med skolens elever. Der kommer mere 

information om dette efter nytår. 

 

Verdensmålscertificering 

RNF har i dette skoleår og vil årerne frem have et særligt fokus 

på bæredygtighed på miljø, økonomi og ikke mindst på social 

bæredygtighed. Vi arbejder på en certificering af FN’s 

verdensmål og er allerede i gang med mange spændende 

projekter. 

Dels skal verdensmålene indgå i skolens undervisning, og dels 

skal de afspejle sig i skolens drift. 

Årets emneuge i uge 46 kommer da også til at stå i 

verdensmålenes tegn. 

Her vil skolens elever arbejde i grupper på tværs af klasserne 

med at skabe deres version af verden, når verdensmålene er 

nået, og udskolingen vil arbejde med Verdensmålsfilmfestival. 
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Friskolen 
 

Vi vil meget gerne invitere alle interesserede i lokalområdet til at 

lægge vejen forbi RNF lørdag den 19. november mellem kl. 

10.30 og 11.30 for, sammen med forældrene, at se og høre om, 

hvordan vores elever forestiller sig verden i miniformat hvor 

ingen sulter, alle får en uddannelse, hvor krig er stoppet og den 

grønne omstilling er nået sit mål. 

Vi håber at se nogle af jer der bor i området den 19. november  

Venlig hilsen Helle Heesche  

 

  

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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AKTIVITETSKALENDER 

Ugedag Dato Aktivitet Tid Arrangør/Sted 

Tirsdag 13-12 Julekoncert med 

Michala Kisselhegn, 

violin og Malene 

Thastum, orgel/ 

piano   

19.30 Menigheden/ 

Gyrstinge 

Kirke 

Onsdag 28-12 Juletræ 18.30 Juletræs-

komiteen/ 

Friheden 

Onsdag 25-01 Fællesspisning 

Sognepræst Peter 

Borring Sørensen: 

Midtbanen 

18.00 

19.00 

Café Friheden 

Onsdag 22-02 Fællesspisning 

Bakkens Pjerrot: 

Livet og døden 

18.00 

19.00 

Café Friheden 

Onsdag 23-03 Fællesspisning  

Tom Thomasen: En 

humoristisk vej til 

livet 

18.00 

19.00 

Café Friheden 
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FASTE AKTIVITETER 

Ugedag Aktivitet Tid Arrangør/Sted 

Onsdag Krolf holder 

vinterpause 

  

Torsdag Vinterbold for alle 

interesserede (indtil 

jul) 

19.00 – 

20.30 

BSIF/Boldbanen 

i Bringstrup 

Torsdag Fodbold, alle hold 

(efter nytår) 

20.00 – 

21.30 

BSIF/Kunststof- 

banerne i 

Benløse 

Alle dage 

til 31-

02-2023 

Badminton 18.00 – 

22.00 

Skolen 

 

MoBibben kommer til Bringstrup: 

12. dec. — 18. dec.  

9. jan. — 15. jan. 

8. feb. — 14. feb. 

8. mar. — 14. mar. 

5. apr. — 11. apr. 

3. maj — 9. maj 

Åbningstiderne er 8 - 22 alle    

dage undtagen fredag og 

lørdag, hvor der lukkes kl. 

20, og mandag hvor der 

først åbnes kl. 13 
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Kirken 
 

Gudstjenesteliste 

Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge 

November 

24. november  Sigersted 17.00 (FYRAFTENSGUDSTJENESTE) 

27. november   Gyrstinge 15.00  (FAMILIEGUDSTJENESTE) 

December 

4. december     Bringstrup 10.30 

11. december   Gyrstinge 10.30 

18. december   Gyrstinge 9.00 (Conni Gosmer Schmidt) 

24. december   Bringstrup 13.00 

 Sigersted 14.00 

 Gyrstinge 15.00 

25. december  Sigersted 10.30 

26. december  Bringstrup 10.30 

Januar 2023 

1. januar           Sigersted 15.00 NYTÅRSKUR 

8. januar           Gyrstinge 10.30 

15. januar         Bringstrup 10.30 

22. januar         Gyrstinge 10.30 

29. januar         Bringstrup 10.30  
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Kirken 
 

Gudstjenesteliste 

Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge 

Februar 2023 

5. februar          Gyrstinge 10.30 

12. februar        Sigersted 10.30                          

19. februar        Gyrstinge 14.00 FAMILIEGUDSTJENESTE 

23. februar Gyrstinge 17.00 FYRAAFTENSGUDSTJENESTE 

26. februar        Bringstrup 9.00 (NN) 

 

(Med forbehold for ændringer) 

Sognepræsten  

 

Kirkebil 

Kirkebil er et tilbud til medlemmer af menigheden, som ønsker 

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 kontonummeret 80064. 
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Kirken 
Julekoncert i Gyrstinge Kirke  

Tirsdag d. 13. december kl. 19.30.  

Medvirkende: Michala Kisselhegn: violin  

Malene Thastum: orgel/piano  

Michala Kisselhegn er uddannet i København 

hos Professor Peder Elbæk. Senere har hun 

studeret i Köln hos Igor Ozim og i Rostock hos 

Christiane Hutcap. Siden 1999 har Michala 

været ansat i Det kongelig Kapel som 1. 

violinist. Michala er opvokset i Gyrstinge  og 

har efterhånden spillet i Gyrstinge Kirke nogle  

gange.  

Til julekoncerten i Gyrstinge Kirke spiller Michala Kisselhegn 

sammen med kirkens nye organist Malene Thastum. De mødte 

oprindeligt hinanden på Musikkonservatoriet i København, hvor 

de begge studerede. Herefter spillede de en række koncerter, 

ikke mindst i den smukke Baroksal i Rostock. Efter konserva-

torietiden skiltes deres veje, men muligheden for at spille igen 

dukkede så op da Malene blev organist i Gyrstinge Kirke.   

Malene Thastum er uddannet fra Det Kongelige 

Danske Musikkonservatorium. Hun har desuden 

taget solistklasse fra Det Fynske Musikkonserv-

atorium i 2003. Den 1. august tog Malene en ny 

udfordring op som organist i pastoratets 3 kirker, 

og som menighederne allerede har nydt godt af 

ved gudstjenesterne.   
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 Kirken 
 

Det var så den sommer…  

Talemåden Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det 

stammer fra Mark Twain, selvom den ofte tilskrives Storm P., 

der som underfundig borger i land med yderst omskifteligt vejr 

sagtens kunne have udtalt det. Nok kan man være uenig om, 

hvilken årstid, der er den foretrukne, men vejret må nok 

kategoriseres til at være et ret ufarligt emne.  

Derfor går det an at sige, at dette års sommer er definitivt forbi, 

og efteråret er over os. Det ses blandt andet på vores 

påklædning. For få uger siden gik mange i shorts og korte 

ærmer. Nu er overgangsjakkerne og tørklæderne taget frem fra 

garderoben, og de stigende energipriser betyder, at mange ser 

frem mod en kold tid. 

Den 30. juni afholdte vi sæsonens sidste fyraftensgudstjeneste i 

Sigersted kirke. Da vidste vi ikke, at vi stod på tærsklen til 

endnu en lang og varm sommer. På grund af tidspunktet på 

året, var netop sommeren temaet for denne aftens prædiken. Af 

de fire årstider forekommer sommeren at nyde en særlig status 

som et varmt og lysende højdepunkt midt på året. Den nordiske 

sommer har antaget et nærmest mytisk præg, hvilket ikke 

mindst skyldes Højskolesangbogen. Et oplagt eksempel på en 

sommersang er Danmark nu blunder den lyse nat. Salmebogen 

kan også være med, f.eks. Det dufter lysegrønt af græs.   
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Det dufter lysegrønt af græs hylder Guds skaberværk, men i 

slutningen af det fjerde vers udvides perspektivet fra det 

sanselige til det åndelige. De genkendelige og umiddelbare 

sansninger af sommeren sættes ind i et større perspektiv, ja  

ikke bare større, men i et perspektiv, hvor evigheden er 

horisonten. Netop fra sansningen af foråret lige nu og her til den 

nye himmel i Guds evighed: Alt kød må dø / hver blomst bliver 

hø / Når vissentørt står floret, da blomstrer evigt Ordet. Det 

sidste vers nævner, at Ordet er Kristus (Joh. 1,1), som skaber 

en ny himmel og en ny jord. Den første skabelse er 

ufuldkommen, fordi blomsten må visne og kødet dø; men med  

Guds evige Ord, Jesus Kristus, peges der frem mod den nye 

skabelse – genskabelsen af himmel og jord, hvor livet og 

blomstringen og sommeren er evig. Da gryr en evig sommer 

eller med andre ord, da begynder en evig sommer at udvikle sig 

og eksistere.   

Kirken 
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Kirken 
 

Der nævnes ikke en evig vinter, forår eller efterår. Nej, som 

billede på det evige og paradisiske, nyder sommeren en særlig 

status. Sommeren er det skønneste, det ultimative. Den 

nordiske forestilling om paradis er ikke en regnvåd tirsdag i 

november, nej, paradiset er en evig sommer.  

Salmen beskriver en nærmest mytisk sommer, altså noget, der 

måske aldrig rigtig har eksisteret, men en myte, som alligevel 

former vores forestillinger og erindringer. Sådan er det nok også 

med barndommens sommer, der former vores forventninger til 

den perfekte sommer. Sommerens vemod kommer af ikke at 

kunne leve op til kravet om at holde tilstrækkeligt af og nyde 

sommeren. Sommerminder forstærker sig selv. Det bliver ikke 

oplevelserne, men minderne i sig selv man mindes, og det bliver 

de sjældent ringere af. En af grundene til, at sommerminderne 

vokser, kan sagtens være en længsel efter barndommen, hvor 

man havde god tid. Som barn syntes den syv ugers sommerferie  

som halve år. Det er en lang periode, og for et barn, som i 

sagens natur har levet i kortere tid, er syv uger rigtig længe. Og 

som voksen husker man primært de gode minder. Man husker 

ikke kedsomheden og de eftermiddage, hvor man på dage med 

højt solskin alligevel hang foran fjernsynet og rettede sit begær 

mod gigantiske isvafler, fordi det hændte, at man kedede sig i 

løbet af de syv, lange uger. Jo, det hændte altså! 
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Kirken 
Med efteråret og vinteren kan vi tage det mere afslappet. Der er 

ikke de samme forventninger. Man tager, som det kommer. Med 

foråret er det anderledes. Selv de mest vejrligt uinteresserede 

må da glæde sig over den første forårsdag, måske endda dem, 

der følger efter! For de varmeste tilhængere af sommeren 

forekommer efterår og vinter, nærmest som en kold tid, der skal 

gennemleves, inden man igen kan smide det kraftige fodtøj, de 

lange klæder og strømperne. For andre skænker de kolde 

årstider muligheden for, at man med god samvittighed kan 

hellige sig de indendørs sysler. 

Sognepræsten 
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Færre gudstjenester i Sigersted kirke 

Vores pastorat, Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge pastorat, 

omfatter de tre sogne med en kirke i hvert sogn. I de senere år 

har de tre kirker været tilgodeset med det samme antal 

gudstjenester ligeligt fordelt på de to faste tidspunkter kl. 9.00 

og kl. 10.30. 

Gennem de sidste par år må det konstateres, at kirkegangen i 

Sigersted kirke er beskeden. Den tidlige gudstjeneste kl. 9.00 

aflyses hyppigt, når ingen møder op for at deltage i 

gudstjenesten. Til højmessen kl. 10.30 besøges kirken af 2-3 

sognebørn. 

Det nye er, at Sigersted kirke med virkning fra november 2022 

kun benyttes til: 

- En månedlig højmesse. 

- Til påske, pinse og jul afholdes mindst en gudstjeneste for 

hver højtid. 

- At stå til rådighed for kirkelige handlinger – dåb, vielser, 

begravelser/bisættelser, konfirmationer mv. - helt i 

samme omfang som hidtil. 

- At danne ramme for særlige gudstjenester som for 

eksempel høstgudstjenester og fyraftensgudstjenester 

samt koncerter. 

Denne ordning kan justeres, såfremt tilslutningen til 

gudstjenesterne i Sigersted kirke ændrer sig. Baggrunden for 

ændringerne er også, at det er demotiverende for præst og 

kirkefunktionærer og for medlemmer af menigheden, som  
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ønsker at nyde godt af fællesskabet med andre kirkegængere. 

Man bør heller ikke se bort fra, at ressourcerne, der går til at 

forberede gudstjenester i en tom kirke, kan gøre gavn andre 

steder i pastoratet. 

Med hensyn til indbyggertal er Gyrstinge det største sogn med 

827 indbyggere, hvoraf 655 er medlem af Folkekirken. 

Bringstrup sogn har 428 indbyggere, hvoraf 313 er medlem af 

Folkekirken. Sigersted sogn har 482 indbyggere, hvoraf 353 er 

medlem af Folkekirken. Tallene stammer fra www.sogn.dk og er 

fra den 1. januar 2022. 

Med tilladelse fra biskoppen har de to menighedsrådsformænd, 

Kirsten Forsingdal og Dennis Gylden, samt sognepræsten Peter 

Borring tilpasset gudstjenestefrekvensen for Sigersted kirke som 

beskrevet ovenfor.  

Med venlig hilsen  

Menighedsrådet for Bringstrup og Sigersted sogne og 

menighedsrådet for Gyrstinge sogn 

  

http://www.sogn.dk/
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Fællesråd 
Nyt fra foreninger 

Forsamlingshuset har fået nye toiletter støttet af 

Helhedsplanpuljen. 

Idrætsforeningen har underskrevet en hensigtserklæring om 

en ny app, som holder styr på medlemmerne og eksponerer 

foreningen i lokalområdet. Foreningen håber det giver flere 

medlemmer.  

Fodbolden er i gang og badminton, krolfen holder vinterpause. 

Kommunen bekæmper stadig muldvarperne på banen. 

Ringsted Ny Friskole har fået nye lofter i omklædnings-

rummene. Skolen er fyldt op, der er kun 6 pladser til max. antal 

elever. Til næste skoleår er der 50 børn på ventelisten.  

Der er ansat 2 nye pædagoger i SFO og 1 ny lærer i et års 

praktik. Skolen er som alle andre udfordret på energien. 

Rollespilsforeningen: Stine Jans er ny formand i stedet for 

Dennis. Mette træder til i stedet for Kim. Medlemstallet stiger, 

især de unge. Der kommer ca. 40 til hver spillegang. De har haft  

arbejdsdag i september og der blev ryddet ud i rekvisitterne.  

Menighedsrådet: der er lagt ny asfalt i indkørslen til 

præstegården og kastanjetræet på gårdspladsen er fældet. Der 

er 16 konfirmander og 19 minikonfirmander. De undervises i 

Gyrstinge i år og til næste år i Bringstrup.  

Vi har fået ny organist Malene Thastum. Stillingen som graver 

både i Bringstrup og Sigersted er ledige. D. 13. dec. er der 

julekoncert. 
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Café Friheden: Sæson 2022 – 2023 programmet er annonceret 

i LokalNyt.   

Lokalrådet: Der 

er etableret 

hastigheds-

dæmpning i 

Bringstrup med 

gadelygter og 

bump ved 

indfaldsvejene.  

Husk 40! 

Der er opsat et bord/bænkesæt ved Hagbard høj.  

Projekt med bålplads, nye bord/bænke og shelter i 

Bringstrupskoven genoptages i foråret 2023.  

Sommerfest for børn og voksne d. 3-6 2023, vi skal have nogle 

unge børnefamilier til at arrangere.  

Madbix er nedlagt og er allerede erstattet af spisning ved 

Café Frihedens arrangementer.  

Puljeansøgninger: Helhedsplanpuljen og Kulturpuljen: 

Næste ansøgningsfrist 15. januar 2023. 

Temaudviklingspuljen: løbende. Der er stadigvæk rigtig 

mange penge i puljen! Se regler for ansøgninger på 

http://landsbyforum-ringsted.dk/ send ansøgningerne til 

Lárus til videre behandling. 

Fællesråd 

http://landsbyforum-ringsted.dk/
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SUPER VETERAN OLDBOYS. (Over 50 år) 

Veteranholdet var tilmeldt i 8 mandsrækken i rækken her til 

efteråret, og det endte med 6 plads i rækken. 

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) 

Oldboysholdet var tilmeldt i 8 mandsrækken, hvor 

det blev til en 6 plads i rækken. 

Hvis du er interesseret i hygge og bold og er over 32 

år, så kontakt: 

Patrick Bendtsen på tlf. 22 15 41 29 eller  

Allan Nielsen på bsif@outlook.dk 

 

VINTERTRÆNING  

Om torsdagen fra kl. 19.00 er der ”vinterbold” for alle 

interesserede på boldbanen i Bringstrup. 

Du behøver ikke være medlem eller have gået til fodbold før, for 

at deltage, det er ren hyggebold.  

Vi fortsætter frem til jul, efter jul flytter vi træningen til 

Kunststofbanerne i Benløse, hvor der trænes fra kl. 20.00 – 

21.30. kontakt Allan Nielsen på mail, bsif@mail.dk. For nærmere 

info.  

 

mailto:bsif@outlook.dk
mailto: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 15. januar 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 
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