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FORMANDSLISTE FOR BRINGSTRUP-SIGERSTED SOGN 

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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ÅBEN CAFÈ i Friheden sæsonen 20-21 

Pga. samlingsforbuddet er det i skrivende stund (20. ja-

nuar 2021) svært at vide om café Friheden må holde 

åbent resten af sæsonen 20/21. De forskellige arrange-

menter vil løbende blive omtalt på vores Facebook-side 

(cafe i friheden Bringstrup) og Lokalrådets hjemmeside 

(bringstrup-sigersted.dk). 

Planen er ellers  at holde følgende Cafédage: 

17.2. Lene viser og fortæller om lokalhistoriske billeder 

17.3. Fællesspisning kl. 18.  

 Foredrag ved Otto Lundgaard kl. 19 

Ved aftenarrangementerne vil caféen være åben.  

Fremmødet til de fleste af aktiviteterne og caféen har væ-

ret stabilt – lavt desværre – gennem længere tid, kun 

fællesspisningerne, foredragene og syklubben tiltrækker 

folk.  

Åbningstider i caféen 

Eftermiddage kl. 14-17. Caféen er lukket. Brugerne er 

velkommen til selv at lave kaffe og evt. medbringe kage 

Aftener kl. 19-21. Caféen er åben. Ved fællesspisning 

startes kl. 18.  

 Café Friheden 
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BSIF 
Der afholdes ordinær generalforsamling i Bringstrup-Sigersted IF 

Dato: torsdag d. 11. marts 2021 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 da-

ge før generalforsamlingen.  

Der vil være bankospil med fine præmier efter generalforsamlingen. 

På bestyrelsens vegne 

Kenneth Olesen 

Formand - BSIF 

Bemærk ny dato 

Se brigstrup-sigersted.dk for evt. opdateringer 
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Lokalråd 
Lokalrådet holder generalforsamling 

Torsdag d. 11. marts 2021 kl. 19.00 i forsamlingshuset Frihe-

den. 

I lighed med de sidste år orienterer bestyrelsen for forsamlingshuset Fri-

heden om foregående års arbejde og BSIF afholder generalforsamling 

samme sted og samme aften. 

Dagsorden på Lokalrådets generalforsamling fremgår af ved-

tægterne: 

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 se-

nest en uge før generalforsamlingen. 

Der skal vælges/genvælges 3 rådsmedlemmer og 1 suppleant. 

Med venlig hilsen 

Lárus Ágústsson 

Formand for Lokalrådet 

Bemærk ny dato 

Se brigstrup-sigersted.dk for evt. opdateringer 
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Murermester Finn Larsen 

Vibevej 40 

4100 Ringsted 

Tlf. 24491682 

 

                                       RINGSTED NY FRISKOLE   

          BRINGSTRUPVEJ 31  

             4100 RINGSTED 

www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk – 
RNF@ringstednyfriskole.dk  
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 Forsamlingshus 
Juletræ med teater blev jo aflyst i år — måske første gang 

i over 150 år. Men I blev ikke snydt helt for juletræet. Så 

det har stået foran Friheden, så alle kunne se det og må-

ske tage en omgang. 

Bringstrup Forsamlingshus  

FRIHEDEN 

Egerupvej 6, 4100 Ringsted 

Udlejning af lokaler til arrangementer af en-

hver art ved:  

Marianne Christiansen 

Telefon 61 36 63 19 
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  Fællesråd 
Sidste år fik vi en henvendelse fra et firma der vil lave en 

kort film om vores område uden omkostning for de lokale 

foreninger. Omkostningerne financieres af sponsorer og 

det er lykkedes firmaet at samle nok penge ind til filmen. 

I den kommende tid drøftes hvad der skal med i filmen 

med udgangspunkt i at gøre opmærksom på områdets 

herligheder, sprede budskabet om de forskellige forenin-

ger til nuværende og kommende borgere, gøre opmærk-

som på aktiviteter og muligheder i områdets og eksiste-

rende husningsmuligheder.  

Filmen, som vil vare 2-3 minutter, vil indeholde fakta om 

området, 2-3 korte interview og der vil blive filmet flere 

steder i området: i landsbyerne, ved kirkerne, ved forsam-

lingshuset, ved skolen, på idrætspladsen og i Bringstrup-

skoven hvor rollespilsforeningen vil stille op samt ude i 

landskabet bl.a. ved Hagbartshøj. Der bruges bl.a. drone 

til filmoptagelserne så vi kan se området fra luften. 

Da vi gerne vil vise området fra den bedste side er film-

ningen aftalt til den 18. maj. 

Filmen lægges på diverse hjemmesider og facebookgrup-

per og forventes at blive delt rigtig mange gange så man-

ge får set den. 

Mvh. 

Lárus 
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Støttebevis 2021 
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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 Forsamlingshus 
Bringstrup forsamlingshus Friheden Vi har ikke de store 

nyheder. Så vi har haft et roligt år grundet coronaen. Ud-

lejningen ligger på omkring 50 % i forhold til sidste år. 

Bestyrelsen har dog ikke holdt helt fri. Vi har haft gang i 

renovering af køkkenet samt diverse små reparationer, 

rengøring af huset, beskæring af træer samt fået en ny 

gadelampe op på parkeringspladsen (som vi dog fik betalt 

af kommunen).  

Vi har en lille bøn til alle lokale i vores område. Hvis der 

skulle være nogle i lokalbefolkningen der skulle have lidt 

tid og interesse i at vi fortsat skal have et velfungerende 

forsamlingshus skal man være velkommen til at komme i 

fondsbestyrelsen for forsamlingshuset eller bare give en 

hånd med når vi har arbejdsdag.  

Man kan henvende sig på tlf. 51741120 ( Erik C ) eller på 

e-mail: erikandreas1952@gmail.com Man kan også kom-

me til den fælles generalforsamling som vi holder sammen 

med lokalrådet og BSIF i Friheden den 11. marts hvis for-

samlingsforbuddet droppes inden da. 

Erik 
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 Krolf 
Nu er vinteren kommet til Danmark og coronaen 

raser. 

Men vi håber alle på at vinteren igen slipper sit 

tag og at coronavaccinationen kommer til at virke 

i takt med at dagene bliver længere. 

Når banen igen er klar til at spille på håber vi at 

vi må mødes og spille krolf igen. 

Indtil da må I alle have en god og forhåbentlig 

sygdomsfri vinter og forår. 

Marianne F. Christiansen  
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AKTIVITETSKALENDER 

Uge-

dag 
Dato Aktivitet Tid Sted 

Onsdag 17.02 

Lene viser og 

fortæller om lo-

kalhistoriske bil-

leder 

19:00 Café Friheden 

Mandag 01.03 Madbix 18.00 Skolen 

Torsdag 11.03 

Generalforsam-

linger: BSIF,  

Lokalråd og For-

samlingshus 

19.00 Friheden 

Onsdag 17.03 Fællesspisning  18:00 Café Friheden 

Onsdag 17.3 
Foredrag ved 

Otto Lundgaard 
19:00 Café Friheden 

Der tages forbehold for samlingsforbud.  

Se nyt på www.bringstrup-sigersted.dk 
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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  
18.30 —

20.30 

BSIF/Boldbanen i 

Bringstrup 

Onsdag  Fodbold  
20.15 —

21.30 

BSIF/Kunstgræs i 

Benløse 

MoBibben er i Bringstrup (overfor forsamlingshuset) hvis 

COVID-19 tillader: 

• 8.—14. marts 

• 5.—11. april 

• 3.—9. maj 

• 31. maj—6. juni 

(forbehold for ændringer). 

 

Åbningstiderne er 8 - 22 alle 

dage undtagen fredag og lør-

dag, hvor der lukkes kl. 20, og 

mandag hvor der først åbnes  

kl. 13.  

Der tages forbehold for samlingsforbud.  

Se nyt på www.bringstrup-sigersted.dk 
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 Kirken 
GUDSTJENESTELISTE 

Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge 

Januar 

24. januar Gyrstinge 9.00 og Bringstrup 10.30 

31. januar Sigersted 9.00 og Gyrstinge 10.30 

Februar 

7. februar     Bringstrup 9.00 (Mette Marbæk Johansen) 

14. februar Sigersted 10.30 Familiegudstjeneste i 

anledning af fastelavn og 14.00 i Gyrstinge. 

21. februar Allindemagle 9.00 og Bringstrup 10.30 

28. februar Gyrstinge 10.30 

Marts 

7. marts  Sigersted 10.30 

14. marts  Gyrstinge 9.00 (Conni Gosmer Schmidt) 

21. marts  Sigersted 9.00 og Bringstrup 10.30 

28. marts  Bringstrup 9.00 og Gyrstinge 10.30 

April 

1.april        Skærtorsdag Bringstrup 19.00 

2. april       Langfredag Gyrstinge 9.00 og Sigersted 

10.30 

4. april       Påskedag Sigersted 9.00 og Bringstrup 

10.30 

5. april       Anden påskedag Bringstrup 9.00 og Gyr-

stinge 10.30 

11. april     Sigersted 10.30 
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 Kirken 
GUDSTJENESTELISTE 

Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge  

18. april     Gyrstinge 9.00 (Conni Gosmer Schmidt) 

25. april     Sigersted 9.00 og Bringstrup 10.30 

30. april  Bededag – konfirmationsgudstjene-

ste i Gyrstinge 10.00 

Maj 

2. maj         Bringstrup 9.00 og Gyrstinge 10.30 

9. maj     Konfirmationsgudstjeneste i Sigersted 

10.00 

13. maj  Kristi himmelfarts dag – konfirmati-

onsgudstjeneste i Bringstrup 10.00 

16. maj  Gyrstinge 9.00 og Sigersted 10.30 

23. maj  Pinsedag Sigersted 9.00 og  Bringstrup 

10.30 

24. maj  Anden pinsedag Bringstrup 9.00 og  

Gyrstinge 10.30 

30. maj  Gyrstinge 9.00 og Sigersted 10.30 

Juni 

6. juni  Sigersted 9.00 og  Bringstrup 10.30 

13. juni  Bringstrup 9.00 (Conni Gosmer Schmidt) 

 

Oplysninger om gudstjenester findes på: 

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

Der tages forbehold for ændringer. 

https://sogn.dk/bringstrup/
https://sogn.dk/sigersted/
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Vi vil mødes igen 

Ordlyden af overskriften er inspireret af titlen på sangen 

We’ll Meet Again (Vi vil mødes igen), som den britiske 

sangerinde Vera Lynn gjorde kendt i 1943. Teksten om at 

mødes igen vandt genklang i 1943, mens den anden ver-

denskrig rasede. Som en følge af krigen og de deraf mil-

dest talt usikre forhold, tog mange mennesker afsked med 

hinanden uden at vide, om de kom til at mødes igen og 

fortsætte deres fællesskab. 

Da dronning Elizabeth II den 5. april 2020 holdt tale til be-

folkningen i Storbritannien og resten af det britiske stats-

samfund Commonwealth, benyttede dronningen sig af fra-

sen We’ll Meet Again. Håbet om at mødes igen var atter 

blevet relevant i 2020, hvor det ikke var en verdenskrig, 

men coronapandemien, der rasede verden over. På datoen 

for dronningens tale var store dele af Danmark og resten 

af verden som bekendt lukket ned, og det var i den grad 

anledning til at minde hinanden om, at vi ville mødes igen, 

når det efterhånden blev forsvarligt at åbne samfundet 

igen. 

Nu er der gået det meste af et år, og nok mødte mange af 

os hinanden i løbet af sommeren og det tidlige efterår, 

men det var stadig under hensyntagen til de velkendte 

sikkerhedsforanstaltninger med håndsprit, fysisk afstand 

m.m. I vores kirker begyndte vi på ny at holde gudstjene-

ster. Vores konfirmander blev konfirmeret i august.  

 Kirken 
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 Kirken 
I skrivende stund (i midten af januar) lever vi igen under 

en omfattende nedlukning af samfundet. Håbet om at mø-

des igen vækker genklang, når vi sidder hver for sig og 

længes efter igen at må mødes med større grupper af 

mennesker. Længslen efter socialt liv er et blandt utallige 

symptomer på den hyppigt omtalte coronatræthed, som 

de fleste af os nok oplever. 

Medierne oplyser løbende om smittetryk og andre såkaldte 

”coronatal”, mens andre skriver og taler om det gode, 

som coronapandemien har ført med sig. Under nedluknin-

gen i foråret nød nogle i deres stille sind, at tempoet på 

arbejdspladsen og i fritidslivet faldt drastisk. Der var tid til 

at spille brætspil, bage og tilberede simremad, læse roma-

ner og lytte til musikalbums og til at dykke ned i håndar-

bejdets glæder. Adskillige brancher led – og lider - vold-

somt under det faktum, at vi blev hjemme og ikke bevæ-

gede os ud.  

Fordelene ved det stille liv inden for hjemmets fire vægge 

blev fremhævet af nogle, mens andre kedede sig bravt. 

For mennesker, hvor hverdagen er en hektisk jagen rundt, 

har tilværelsen under nedlukningen lært, at der er meget 

at hente i fordybelsen og roen. Men den stille tilværelse er 

ikke noget, som vi har valgt til. Det stille liv under nedluk-

ningen er blevet os pålagt som middel til at standse smit-

tespredningen. 
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 Kirken 
Hvem længes ikke efter at mødes igen? Hvem længes ikke 

efter at kunne rejse frit i Danmark, i Europa og i resten af 

verden? Eller med andre ord, hvem længes ikke efter ti-

den før corona-pandemien? Hvor vidt der findes en normal 

tilstand, er det i hvert fald tilstanden og tilværelsen før 

pandemien. Det er den tid, vi længes efter.  

Det ligger i menneskets natur at længes. Det, man står i 

og med, længes man ikke efter. Længslen er åbenbart 

bygget ind i vores dna, så man længes altid efter det an-

det. Det, man mistede eller forlod. Inden coronapandemi-

en længtes mange efter det stille og nære liv. Nu længes 

vi efter at mødes. 

Udsagnet ”Vi vil mødes igen” – We’ll Meet Again - kan for-

stås på to måder. Enten som en konstatering af, at vi vil 

mødes igen, før eller siden. Eller som et udtryk for vores 

viljer, hvis man ligger tryk på ordet ”vil”, så hedder det: Vi 

VIL mødes igen.  

Derfor skal det også lykkes for os. Vi vil mødes igen. Når 

den kendte hverdag melder sig igen. Så må vi huske på 

vores vilje til at genoptage de gode traditioner, som vi i 

vores lokalområde har for at mødes med hinanden. 

Vi VIL mødes igen! 

Præsten 
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 Kirken 
Konfirmationsgudstjenesten i Bringstrup 13. maj kl. 10 

(Kristi himmelfarts dag) suppleres med en konfirmations-

gudstjeneste lørdag den 18. september 2021 kl. 10. For-

ældrene kan frit vælge hvilken dato, der passer dem 

bedst. 

Konfirmationsgudstjenesten i Sigersted er 9. maj kl. 10. 

Præsten 

Tirsdagsklub 

Interesserede er altid velkomne til tirsdagsklubbens arran-

gementer med tilholdssted i Gyrstinge Præstegård.  

Kontakt Hilde på 2091 4596. 
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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 
Fodbolden har som så meget andet, været lagt ned af Corona, 

med aflysning af vinterturneringen og restriktioner på antal del-

tagere til træninger, men vi håber at kunne vende tilbage til no-

get der kan minde om normale tilstande når forårsturneringer-

ne starter, og der kan vi tilbyde: 

SENIOR  

Så vi fortsætter med 1 hold i serie 5 turne-

ringen, vi håber at se alle vores gamle med-

lemmer og nye medlemmer er selvfølge-

lig meget velkomne.  

Hvis du/I er interesserede kan I kontakte Pa-

trick Bendtsen på tlf. 22 15 41 29 

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 samtidigt få noget kammerat-

ligt samvær med i købet.   

Så kontakt Rene Hansen 5192 0333 eller Allan Nielsen på 

bsif@mail.dk  

Superveteran oldboys (+50 år) 

Der bliver tilmeldt et superveteran 8 mands hold til amts turne-

ring.  

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.  

mailto:bsif@mail.dk
mailto:dkerrboe@hotmail.com
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 16. april 2021 

Bladet uddeles ca. i uge:  

7, 21, 35 og 48 

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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