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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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 Café Friheden 
ÅBEN CAFÉ i Friheden sæsonen 21-22 

Vi vil fastholde fællesspisningerne og foredragene ved af-

tenåbningerne og syklubben vil mødes om eftermiddagen.  

Ved aftenarrangementerne vil caféen være åben og stå 

for fællesspisninger, foredrag samt et par sangaftener 

med blandet indhold. De forskellige arrangementer vil lø-

bende blive omtalt på vores Facebook-side (cafe i frihe-

den Bringstrup) og på Lokalrådets hjemmeside 

(bringstrup-sigersted.dk). 

Forsamlingshuset er åbent fra kl. 14, man 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.  

En oversigt over aktiviteter og arrangementer for sæson 

21/22 kan ses på næste side. 

Lene vil være i huset hver klubdag fra kl. 14 og sy.  

Vi vil lave fællesspisning hver gang kl. 18. Kr. 40,- for 

voksne og kr. 10,- for børn under 12 år (med tilmelding). 

Tilmelding til Marianne eller Lene ved at sende SMS til 

61366319 eller 25466188 
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Planen for sæsonen 2021—2022 er: 

Storm P. 

Onsdag d. 17. nov. 2021 kl. 14-21 i Friheden, Bringstrup                                               

Kl. 18 er der mulighed for at købe flæskestegsandwich til kr. 

40,- for voksne og kr. 10,- for børn 

HUSK at tilmelde dig til Marianne på SMS 61366319 senest 

søndagen før. Husk kontanter. 

Kl. 19 kommer Sognepræst Otto Lundgaard og fortæller om 

STORM P. Storm P. var noget særligt, han forstod med sin sati-

re at ramme os danskere lige på kornet, tegningerne af vaga-

bonden, der ærbødigt tager hatten af er velkendt og elsket af 

mange.  

I hans malerier af klovne og artister lader Storm P. sin tro kom-

me til udtryk, så det gør indtryk, selv når det handler om død 

og begravelse.    

Snyd ikke dig selv for denne oplevelse, kom og mød mennesket 

og kunstneren Robert Storm Petersen gennem Otto Lundgaards 

humoristiske fortælling.  

Entre til foredraget kr. 35,- kontant ved indgangen 

Lokalhistoriske billeder  

Onsdag d. 19. jan. 2022 kl. 14-21 i Friheden, Bringstrup                         

Kl. 18 er der mulighed for at købe aftensmad til kr. 40,- for 

voksne og kr. 10,- for børn 

HUSK at tilmelde dig til Marianne på SMS 61366319 senest 

søndagen før. Husk kontanter.  

 Café Friheden 
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Kurt Frederiksen  

Onsdag d. 16. feb. 2022 kl. 14-21 i Friheden, Bringstrup 

 Kl. 18 er der mulighed for at købe aftensmad, kr. 40,- for 
voksne og kr. 10,- for børn 

HUSK at tilmelde dig til Marianne på SMS 61366319 senest søn-
dagen før. Husk kontanter.  

Kl. 19 foredrag ved Kurt Frederiksen  

I sommeren 2018 tog Kurt Frederiksen fra Reersø på tur til Is-
land, hvor han med sin traktor og campingvogn kørte 5200 km. 
Det blev til seks uger i alt, hvor han mødte mange mennesker 
og fik oplevet det store flotte land på en anderledes måde.  

Entre til foredraget kr. 35,- kontant ved indgangen.  

Henrik Uth 

Onsdag d. 16. marts 2022 kl. 14-21 i Friheden, Bringstrup 

Kl. 18 er der mulighed for at købe aftensmad, kr. 40,- for voks-
ne og kr. 10,- for børn. HUSK at tilmelde dig til Marianne på 
SMS 61366319 senest søndagen før. Husk kontanter. 

Kl. 19 foredrag ved Henrik Uth. 

Har du betalt for maden er kaffe og kage med i prisen, kommer 
du kun til foredraget kan kaffe og kage købes i pausen til kr. 
10,- husk kontanter. 

Ved hver cafedag er huset åbent fra kl. 14 og det vil være mu-
ligt at bruge vores broderimaskine og den alm. symaskine. Vi 
har masser af ideer og der er mønstre og bøger til inspiration.  

Har du et projekt du vil i gang med eller er du gået i stå, hjæl-
per vi hinanden. Du er velkommen, til at komme og sy, strikke, 
hækle eller bare hygge dig sammen med os andre.  

 Café Friheden 
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Murermester Finn Larsen 

Vibevej 40 

4100 Ringsted 

Tlf. 24491682 
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VÆGTÆPPER til FRIHEDEN 

I 2019 blev vi færdige med det tæppe som vi i sy-gruppen fæl-

les havde syet på til Friheden. Det hænger nu og pynter i huset, 

men der er flere tomme vægge og vi har fået lyst til at sy end-

nu et. 

Ideen er at tæppet skal forestille en bogreol, hver person udfyl-

der en hylde, med det som kendetegner dig og det du syntes 

skal stå på din hylde, det behøver ikke kun være bøger. 

Der er mange hylder i sådan en reol og vi vil gerne have flere 

med i projektet.  

Du behøver ikke have er-

faring med at sy og bro-

dere, vi hjælper hinan-

den. 

Vi mødes ca. hver 14. dag 

i Friheden, hvor vi har sy-

maskiner og masser af 

materialer, det koster ik-

ke noget at deltage og vi 

har det rigtig hyggeligt 

sammen. 

Når du læser dette blad, 

er vi i gang, så kom og 

vær med, kig ned til os og 

se om det er noget for 

dig. 

Kontakt Lene 

lsp@knus.dk  

 

 Café Friheden 

mailto:lsp@knus.dk
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Fællesråd 
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Halloween 2021 

Lørdag den 6. november inviterede Fællesrådet til Hallo-

weenarrangement i Bringstrup  

Vi startede i præstegårdsladen kl. 14.00 hvor Midtsjællands 

Rollespilsforening arrangerede rollespil med kampplads, 

skræklabyrint, sminkning mm.  

Børnene fik lov til at lave græskarlygter og andet pynt samti-

dig med, at børn og voksne nød kaffe, varme vafler, kage, 

m.v.  

Indgang var fra præstegårdssiden for at undgå at have den 

store port åben og derfor bedre at kunne holde på varmen.  

Grisestalden var lavet om til en meget vellykket labyrint hvor 

børn og barnlige sjæle skreg af skræk når der pludselig dukke-

de op skeletter, højtråbende ”slageterlæger” og spøgelser eller 

hvis en hånd, eller det der er værre, greb fat om ens ankel. 

Yderst dygtigt lavet, væsentlig udvidet siden sidst (i 2019) og 

krævede stor forberedelse. 

Kl. 17.00 var der en familieforestilling i Bringstrup Kirke  med 

festlig sprudlende og livlig dansemusik fra middelalderen.  

Fællesspisning/madbix 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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Lokalråd 
REFERAT af BORGERMØDE d. 30-9 2021 i FRIHEDEN 

Der mødte ca. 35 borgere, også nogen vi ikke har mødt før, dej-

ligt 

Lárus præsenterede og orienterede.  

DEN NUVÆRENDE SITUATION 

Med i høringsudkast til ny Kommuneplan er bebyggelsen af Tor-

pet-bakken, mellem Havemøllevej og Sorøvej, samt et areal på 

den sydlige side af Sorøvej mod Skellerød.  

Der var tidligere planer om en omfartsvej fra Høm til Holbækve-

jen, tæt på Bringstrup og Ørslevunderskov, den er ikke med i 

den nye plan. 

En lodsejer i Skellerød har haft planer om anlæggelse af en sol-

cellepark, der er indsamlet underskrifter imod dette. Politikerne 

har ikke kendskab til ansøgning herom til kommunen. 

Banedanmark havde planer om en omfartsbane tæt på Ørslevun-

derskov og Egerup, men der er heldigvis valgt en anden løsning. 

Kommunen har indsamlet og fået oplyst de farligste steder, men 

projekterne er sat i bero. 

Sigerstedvej, Bringstrupvej og Ørslevunderskovvej ud til Holbæk-

vejen er prioriteret højt af kommunen, som vil sikre en grøn, sik-

ker, helhedsorienteret og velfungerende kollektiv trafik. Trafik-

sikkerheden på Egerupvej og Havrebjergvej bør også prioriteres 

højt. Kommunen udfører kantforstærkninger på Havrebjergvej 

nu. 

Vores fælles generalforsamling blev ikke afholdt i 2020 pga. CO-

VID-19, men er afholdt 1. juni i år. Malene er nyt medlem. 

Med i fællesrådet er: lokalrådet, menighedsrådet, skolen, BSIF, 

Rollespilsforeningen og Friheden. 

Vores kontakt til myndighederne er både gennem Landsbyforum 

og direkte hvis det kun drejer sig om vores område. 
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Lokalråd 
Vores landsbyer er landzonelandsbyer, i modsætning til f.eks. 

Gyrstinge m.fl. som er byzonelandsbyer. Betegnelsen afhænger 

af antal parceller og giver mindre muligheder for udvidelser end 

byzonelandsbyerne har. Der ligger tilladelser til udstykning af 2

-3 parceller i hver af vores landsbyer. Der er fredede områder 

omkring kirkerne og i Sigersted strækker dette sig mod nord 

helt ned til Sorøvej. 

Følg med på vores hjemmeside: bringstrup-sigersted.dk, skriv 

gerne opdateringer/nyheder til webmasteren Bruce.  

ÅRSHJUL 

Præsentation af årshjul, (se det på hjemmesiden) man må me-

get gerne melde sig som medarrangør af arrangementerne og 

komme med forslag til flere arrangementer. Kontakt: malene-

soegaard@gmail.com 

AKTIVER i vores område 

Kirkerne, skolen, Friheden, menighedshuset, Bringstrupskoven, 

Hagbards høj, mindestenen i Ørslev under Skoven, gadekære-

ne, Rollespilsforeningen, onsdag-cafeen, juletræ og madbix. 

PULJER 

Helhedsplanen: Ringsted kommune har siden 2014 givet 1. 

mill. til deling mellem de 10 lokalområder.  

Dette er i år hævet til 1.250.000 kr. Der kan primært søges til 

større projekter, egenbetaling er ca. 1/3  

Temaudviklingspuljen: Puljen skal gavne udviklingen i lokalom-

rådet. Der er kr. 290.000 tilbage til resten af året, fordi der ikke 

blev brugt så mange midler i 2020. Ellers er der årligt kr. 

120.000 i puljen, der kan søges om udstyr op til kr. 8000,-, 

evt. bespisning ved udviklingsarrangementer. Vi har søgt penge 

til Halloween 2021. 
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Lokalråd 
Kulturpuljen: Der kan søges om honorar til f.eks. foredrag, der 

kræves en egenbetaling (f.eks. entreer) på mindst 10% af om-

sætningen. Der gives ikke midler til fester. 

Vores HELHEDSPLAN (kan læses på Landsbyforums hjemme-

side): 

1. version blev lavet i 2014, 2. ver. i 2017 og 3. ver. laver vi i 

2021/2022. 

IDEER til indhold i den nye plan: 

Flagallé i byerne, Legeplads, Vandrestier som forbinder 

vores område, Skilte om fauna, arkæologi og historie, 

Gåture på faste dage/tidspunkter, Oversigtskort/info 

tavler med apps, Hjertestartere, Borde/bænke ved ga-

dekærene og Hagbard høj m.fl., Historie/natur formid-

ling, Kunst/udsmykning, Gadekærene og de grønne om-

råder, Friheden, Kirkerne, Kanoture. 

Arrangører efterlyses! 

En del af de ovenstående kan støttes med midler fra Kulturpul-

jen og Temaudviklingspuljen og de større ting fra Helhedsplan-

puljen. 

HVAD MANGLER/ØNSKER VI 

Kan udendørsarealet ved Friheden, gøres mere attraktivt, med 

flere borde/bænke, parasoller, evt. aflukke mod vejen? Vi skal 

passe på støj efter kl. 22, vi har allerede problemet. 

Skolen, menighedsråd og IF kan gå sammen om at søge om en 

bålhytte og borde/bænke ved søen i skoven. 

BSIF kan søge om klubhus på idrætspladsen. 
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Lokalråd 
Cafeen vil gerne søge om 4 nye computere til Lego mindstorm 

og broderimaskinens programmering og et power-pointprogam 

til vores projektor, samt 3D printere. 

Opsætning af fitnessmaskiner, evt. ved gadekærene. 

Opsætning af ”kunstbænke” ved gadekærene, vi kan lade nog-

le kunstnere komme med deres ideer om hvad der passer ind i 

omgivelserne, evt. gennem Ringsted kunstråd. 

Bordene og bænkene ved Sigersted og Bringstrup gadekær 

bruges rigtig meget, især af cyklister, flere cykelruter går gen-

nem vores områder. Der skal være flere og også en bedre ved-

ligeholdelse af gadekærene. 

Ringsted kommune har afsat kr. 200.000 om året til gadekære-

ne, men det koster ca. 100.000 at oprense 1 gadekær. Brings-

trup gadekær står højt på listen så vi kan håbe på oprensning 

næste år. 

Et stisystem fra Sigersted ned til Susåen, hvor skov og natur-

styrelsen har sti langs åen. 

Gamle kirkestier genskabes, de skal afmærkes ordentlig, evt. 

med lys. Lokalrådet har forsøgt dette uden held, der er få loka-

le lodsejere, lodsejere udefra er ligeglade med vores område. 

Problemet er folks opførsel, affald og løse hunde, samt hensy-

net til jagten. 

Det vil måske være nemmere at lave cykelstier, evt. bagom 

præstegården som flere benytter i dag. Dette er en sag for 

Præstegårdsudvalget. Kan vi lave en arbejdsgruppe? 

Vedr. krydset Bringstrupvej/Sigerstedvej ved Sorøvej så arbej-

der Friskolen på at få lavet et lyssignal til fodgængerkrydsning. 

Der ønskes også trafikdæmpende foranstaltninger på Sorøvej 

gennem Sigersted huse.  
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                                       RINGSTED NY FRISKOLE   

          BRINGSTRUPVEJ 31  

             4100 RINGSTED 

www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk – 
RNF@ringstednyfriskole.dk  

 Klinik Smertefri v / Pia Helle 

Tilbyder Massage og Zoneterapi 

Mod Spændinger og Myoser Muskel og  

Seneskader — Stress — Hovedpine — 

Nakkesmerter 

Tidsbestilling Tlf. 20441213 
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 Lokalråd 
Movia har for et par år siden sendt os planer for opgradering af 

busstoppestederne ved Sorøvej. (Disse blev opført efter bor-

germødet). 

Skellerødvej og Havemøllevej er meget smalle og man kan kun 

møde en anden ved at køre ud i rabatten. 

Der er flere farlige vejsving i vores område, kan vi opsætte 

blomsterkummer for at dæmpe hastigheden? Det vil nok blive 

et problem for busserne og landbrugsmaskinerne. 

Kan vi lave legeplads og opsætte fitnessredskaber ved søen i 

skoven? Der skal søges tilladelse og det er en sag for præste-

gårdsudvalget. 

Der er ingen busser igennem Skellerød til skolebørnene, derfor 

vigtigt med cykelstier. De må bruge Flextrafik. 

Kurt Hansen fra præstegårdsudvalget orienterede om at hegnet 

øst for Bringstrupskoven nu bliver fjernet. 

Lokalrådet og præstegårdsudvalget bør holde et møde hvor 

man bliver enige om en plan for skoven. 

Flere koncerter i kirkerne, de arrangeres af aktivitetsudvalget i 

menighedsrådet, de kan også søge kulturpuljen, men må selv 

betale det halve. 

Kulturpuljens ansøgningsfrister er 15. jan. 15. maj og 15. okt. 

Temaudviklingspuljen kan søges løbende 

Helhedsplanpuljens ansøgningsfrister er: 15. jan. 15. maj. og 

15. okt. 

Lárus hjælper gerne med ansøgningerne inden de officielt sen-

des til Landsbyforum: bringstrupvej77@gmail.com. Dette er et 

krav hvis det drejer sig om Helhedsplanpuljen, da Lárus skal 

underskrive ansøgningen som det lokale medlem af Landsbyfo-

rums bestyrelse. Læs mere om puljerne på Landsbyforums 

hjemmeside: landsbyforum-ringsted.dk 

Ref. Lene 

mailto:bringstrupvej77@gmail.com
http://landsbyforum-ringsted.dk/
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 Lokalråd 
Vælgermøde i Bringstrup forsamlingshus tirs-

dag, den 27. oktober 2021 kl. 19 – 21.30 

Tirsdag den 16. november 2021 er der valg til Ringsted Byråd og 

til Ringsted Ældreråd for perioden 1. januar 2022 til 31. december 

2025.  

Bringstrup-Sigersted Lokalråd inviterede til vælgermøde i Brings-

trup Forsamlingshus, den 27. oktober. Vælgermøder har været 

arrangeret i forsamlingshuset forud for hvert kommunevalg i man-

ge år. 

Mange personer fra lokalområdet deltog i vælgermødet og et til-

svarende antal politisk interesserede og opstillede kandidater der 

ikke sad i panelet var også mødt op for at heppe på deres kandi-

dat. 

Plakater, kuglepenne, brochurer, bolsjer og andet valgmateriale 

gav indtryk af at nu var der noget der skulle sælges. 

Kandidater fra 11 opstillede lister deltog i panelet både erfarne 

politikere som har siddet i byrådet i mange år og politiker aspiran-

ter som ikke tidligere har været valgt ind i byrådet. 
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 Lokalråd 
I en indledende runde bad vi kandidaterne have fokus på: 

• Landdistriktspolitik,  

• Trafik og busdrift,  

• Stier og stisystemer,  

• Forsamlingshuse og Puljer (Helhedsplanpuljen, Temaudvik-

lingspuljen og Kulturpuljen).  

Herefter kunne der stilles spørgsmål til de enkelte kandidater fra 

salen.  

I kaffepausen var der mulighed for snak ved bordene og gæsterne 

kunne skrive spørgsmål på en seddel og give til ordstyreren som 

efter pausen læste spørgsmål op og kandidaterne svarede. Til 

sidst fik kandidaterne et minut tid til afrunding. 

Kandidaterne havde svært ved at holde sig til landdistriktspolitik 

idet de gerne ville fremføre deres forskellige mærkesager. Ordsty-

reren måtte gribe ind for at forsøge at få politikerne på sporet 

igen enkelte gange.  

Når dette er skrevet er valget ikke overstået så det vides ikke 

hvem der blev valgt ind. Med så mange lister bliver det spænden-

de at følge med resultatet på valgnatten samt at se hvilket flertal 

der findes i de efterfølgende aftaler — vi kan dog håbe på et bredt 

flertal som har givet stabilitet i vores kommune i den sidste valg-

periode. 

Mvh.  

Lárus  
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 Forsamlingshus 
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 Forsamlingshus 
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 udde-

le 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. 

Man kan også tilmelde andet sted i bladet  

Hilsen juletræskomitéen  
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AKTIVITETSKALENDER 

Uge-

dag 
Dato Aktivitet Tid Arrangør/Sted 

Onsdag 17.11 

Åben Café 

Fællesspisning 

Otto Lundgaard  

holder foredrag om 

Storm P.  

14 

18 

19 Café Friheden  

Mandag 06.12 Jule Madbix 18 Skolen 

Lørdag 28.12 Juletræ 18.30 
Juletræskomiteen/

Friheden 

Onsdag 19.01 

Åben Café 

Fællesspisning 

Lokalhistorie og   

billeder ved Lene 

14 

18 

19 
Café Friheden  

Tirsdag 25.01 Banko 19 Friheden 

Mandag 07.02 Madbix 18 Skolen 

Onsdag 16.02 

Åben Café 

Fællesspisning 

Foredrag med Kurt 

Frederiksen 

14 

18 

19 
Café Friheden  

Mandag 07.03 Madbix 18 Skolen 

Onsdag 16.03 

Åben Café 

Fællesspisning 

Foredrag med    

Henrik Uth 

14 

18 

19 
Café Friheden  
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FASTE AKTIVITETER 

Ugedag Aktivitet Tid Arrangør/Sted 

Onsdag Krolf holder vinter pause 

Torsdag  
Fodbold, alle 

hold 

19.00 —

20.30 

BSIF/Boldbanen i 

Bringstrup 

Torsdag 

(Fra slutningen 

af januar) 

Fodbold, alle 

hold 

19.00—

21.30 

BSIF/Den nye bane i 

Benløse 

Alle dage  

(1-10-21—31-

03-22) 

Badminton 
18.00 —

22.00 
Skolen 

MoBibben kommer til 

Bringstrup: 

15. — 21. november 

13. — 19. december 

10. — 16. januar 

07. — 13. februar 

Åbningstiderne er 8 - 22 alle dage 

undtagen fredag og lørdag, hvor 

der lukkes kl. 20, og mandag hvor 

der først åbnes kl. 13  

Husk madbix tilmelding til  

Lis: 22 81 29 14 eller Lena: 29 25 62 51  
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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 
Banko i Bringstrup forsamlingshus 

Tirsdag 25. januar klokken 19.00 er der  

bankospil i Bringstrup forsamlingshus på Egerupvej 6. 

Dørene åbnes kl. 18.00 

Bestyrelsen vil sætte 16 kødpakke på 1 række og 16 stør-

re kødpakker på  hele kortet på højkant, samt et slagter-

fad og andre gode præmier. 

Der vil også være start - og pausespil. 

Der vil være mulighed for at nyde en kop kaffe/te, kage 

eller oste- eller pålægsmad før og efter spillet. 

Aftenens overskud går til forsamlingshusets vedligehold og 

forskønnelse. 

Så husk at møde op og få en hyggelig aften. 

Vi ses. 

Bestyrelsen for Friheden  

BANKO       

Tirsdag d. 25/01 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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 BSIF 
Der afholdes ordinær generalforsamling i Bringstrup-Sigersted IF 

Dato: Tirsdag 22. 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 se-

nest 8 dage før generalforsamlingen.  

Der vil være bankospil med fine præmier efter generalforsamlin-

gen. 

På bestyrelsens vegne 

Kenneth Olesen 

Formand - BSIF 
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 Lokalråd 
Lokalrådet holder generalforsamling 

Dato: Tirsdag 22. februar kl. 19.00 i forsamlingshuset Frihe-

den. 

I lighed med de sidste år orienterer bestyrelsen for forsamlings-

huset Friheden om foregående års arbejde og BSIF afholder ge-

neralforsamling 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 underteg-

nede senest en uge før generalforsamlingen. 

Der skal vælges/genvælges 3 rådsmedlemmer og 1 suppleant. 

Med venlig hilsen 

Lárus Ágústsson 

Formand for Lokalrådet 

Se brigstrup-sigersted.dk for evt. 

opdateringer 



26 

 

 Kirken 
GUDSTJENESTELISTE 

Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge 

November 

21. november  Bringstrup 9.00 og Sigersted 10.30 

25. november Aftengudstjeneste i Bringstrup kl. 17.00 

28. november  Jule - og familiegudstjeneste Gyrstinge 15.00 

December 

5. december Sigersted 10.30 

12. december Gyrstinge 9.00 (Conni Gosmer Schmidt) 

19. december Bringstrup 9.00 og Gyrstinge 10.30 

24. december Juleaften Gyrstinge 13.00, Bringstrup 14.00 og 

Sigersted 15.00 

25. december  Juledag Bringstrup 10.30 

26. december  Anden juledag Gyrstinge 10.30 

 

Oplysninger om gudstjenester findes på: 

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

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

Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge  

Januar 2022 

1. januar Gyrstinge Nytårskur 15.00 

2. januar Bringstrup 9.00 og Sigersted 10.30 

9. januar Gyrstinge 9.00 (Mette Marbæk Johansen) 

16. januar Bringstrup 10.30 

23. januar Gyrstinge 10.30 

27. januar Sigersted Fyraftensgudstjeneste 17.00 

30. januar Bringstrup 9.00 og Sigersted 10.30 

6. februar Bringstrup 10.30 

13. februar Gyrstinge 10.30 

20. februar Sigersted 10.30 

27. februar Gyrstinge Familiegudstjeneste 14.00 (Conni Gos-
mer Schmidt)  
 

Med forbehold for ændringer 

Sognepræsten 
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 Kirken 
Omkvædet til Skuld gammel venskab rejn forgo er en hyldest til 

De skjønne ungdomdaw. Fordelene ved at være ung er ret iøj-

nefaldende. Man har livet foran sig og de beslutninger, der 

kommer til at forme tilværelsen, har man i de fleste tilfælde ik-

ke truffet endnu. De skal nok komme. 

I år lå konfirmationsgudstjenesterne i Bringstrup fordelt i maj 

og september. De kirkelige handlinger såsom konfirmation, 

dåb, bisættelse/begravelse og vielse/velsignelse markerer de 

væsentlige overgange i livet. Det er ikke et særkende for kri-

stendommen. Mennesker har til alle tider og inden for de fleste 

religioner markeret livets overgange ved hjælp af ritualer. For 

ikke så mange generationer siden markerede konfirmationen 

overgangen fra barn til voksen. Efter konfirmationen kunne 

man komme ud og tjene. Generelt kom drengene ud og tjene i 

landbruget og i industrien, og pigerne fik plads som ung pige i 

huset. En ikke usædvanlig konfirmationsgave var en pibe og 

andet rygeudstyr. Nu var knægten blevet en mand, og så kun-

ne han komme ud og bestille noget og ryge sig en god gang pi-

betobak. Hvem ville i dag sende unge i konfirmationsalderen på 

slidsomt og sjældent ufarligt arbejde? Nej, det er næsten ikke 

til at holde ud at tænke på. 

Ungdommen og begrebet teenageren blev opfundet i slutningen 

af halvtredserne, hvor den stigende velstand ikke længere gjor-

de det nødvendigt, at de helt unge kom ud og tjene efter sy-

vende klasse og konfirmationen. Flere og flere kom i realskole 

og måske endda i gymnasiet. Mange havde mulighed for at 

passe et fritidsjob efter skole. Velstanden betød, at de unge 

havde flere penge mellem hænderne og bedre tid til at bruge 

dem. Teenageren opstod som det, man i dag ville kalde et kun-

desegment. Derfor blev reklamer for underholdning, tøj, livsstil  
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o.a. rettet mod teenagerne. Musikhistorien nævner denne mar-

kedsføring som anledning til, at der opstod en musikgenre ret-

tet mod de unge, nemlig pop(ulær)musikken og rockmusikken. 

I reklamerne fremstod De skjønne ungdomsdaw som en livsfase 

med ubegrænset sjov og spas, masser af frihed og fritid og nu 

også penge på lommen til at give sig hen i ungdommens glæ-

der. Set fra det synspunkt er det ikke underligt, at man hos 

nogle ældre støder på en længsel efter ungdommen som en 

kontrast til voksenlivet med pligter, ansvar og deraf følgende 

bekymringer. Tænk hvis ungdomslivet var så problemløst, som 

det blev fremstillet i reklamerne og i populærkulturen. Gid det 

var så vel. 

De fleste, for ikke at sige alle, erfarer, at ungdommen i lighed 

med livets øvrige faser er en serie af ups and downs. Ungdom-

men anno 2021 har en down til fælles. Det er de talrige nedluk-

ninger og restriktioner, som har været konsekvenser af Corona 

pandemien. Alle er gået glip af væsentligt og uvæsentligt.  

 Kirken 
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 Kirken 
Det er noget ski’eværk for at sige det mildt. De unge er gået 

glip af meget. Da verden lukkede ned for lidt mere end et halv-

andet år siden, famlede vi alle mere eller mindre i blinde. Unge 

har lært at håndtere en krise. De har lært at håndtere det 

uventede og ukendte. Det har været svært, men der fundet på 

løsninger, og der har været venskab og kærlighed at varme sig 

ved. Der er ikke noget godt at sige om hverken Corona pande-

mi eller kriser. Det er oplagt at gøre status nu, hvor landet er 

åbnet igen. Unge anno 2021 har lært, at kriser går over. Det er 

en nyttig og opbyggelig erfaring at bære med sig. Af denne ind-

sigt kommer modenheden og evnen til at se perspektiv og nu-

ancer i en sund bevidsthed om, at verden går længere end din 

egen næsetip. Sidder man midt i voksenlivet med ansvar og 

pligter og en hverdag, som er blevet meget rigtig meget hver-

dag, kan man godt længes efter tilsyneladende frihed og ube-

kymrethed. Hver generation har haft sit at slås med. Vores un-

ge har på egen krop oplevet en verdensomspændende krise og 

har deraf erfaret, at selv de værste kriser hører op. 
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 Kirken 
Fyraftensgudstjeneste efterfulgt af fællesspisning 

Fyraftensgudstjeneste er et nyt initiativ fra de to menighedsråd 

i Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge pastorat. 

Planen er, at fyraftensgudstjenesterne skal gå på skift i vores 

tre kirker kl. 17.00 den sidste torsdag i hver måned. December 

undtaget. 

Torsdag den 25. november har vi fyraftensgudstjeneste i 

Bringstrup kirke kl. 17.00. 

Det er en aften, hvor vi mødes i kirken til en kort gudstjeneste, 

hvorefter vi spiser sammen. Det er også en aften, hvor familien 

ikke behøver at tænke på aftensmad, men kan nyde den i godt 

selskab med andre fra ens eget sogn eller fra et af 

”søstersognene”. 

Prisen for at deltage er 40,- for voksne og 20,- for børn under 

12 år. 

Af hensyn til indkøb og for at undgå madspild er tilmelding til 

spisningen nødvendig. 

Tilmeldingen sker til sognepræsten Peter Borring Sørensen på 

mobil 25 72 30 10 eller mail pbso@km.dk senest fredag den 

19. november. 

Man er selvfølgelig også velkommen til kun at deltage i gudstje-

nesten. 

Med venlig hilsen 

Sognepræsten og menighedsrådene.  

mailto:pbso@km.dk
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 Kirken 
Jesus som ung 

Julehandelen er så småt i gang. I boghandlerne er julen sæson 

for biografier fra fremtrædende mennesker inden for sport, kul-

tur og politik. Biografier kan være spændende læsning, da et-

hvert menneske kan fortælle sin helt særlige biografi. Vi har al-

le en historie at fortælle, nemlig historien om vores liv. Selvom 

man kan finde fællestræk mellem mange livshistorier, er ingen 

livshistorie ens. Jeg vil vove at påstå, at der er et bestemt tids-

punkt i tilværelsen, hvor en kendt person skriver sin livshistorie 

(måske ved hjælp af en såkaldt ghost writer) eller lader en for-

fatter skrive om personens liv. Det tidspunkt er, når berømthe-

dens liv og karriere har nået et foreløbigt højdepunkt. I det lys 

ser man lysere på karrieres bump og nedture. Omvendt kan det 

være svært at forestille sig det kendte menneske, som skriver 

sin biografi i en periode, hvor karrieren og den øvrige livskvali-

tet befinder sig i en bølgedal.  

I livshistorien om et berømt og talentfuldt menneske hører man 

ofte beretninger fra mennesker, som allerede i på et tidligt tids-

punkt kunne se det helt unikke hos den senere berømte atlet 

eller musiker. Jo, jo, han/hun kunne noget… det kunne jeg godt 

se. Det er der en forklaring på. For at nå langt inden for for ek-

sempel sportsdiscipliner og musik, er man nødt til at øve sig al-

lerede fra den tidlige barndom, hvor talentet er åbenlyst. 

Der er en biografi, som vi mangler. Det er biografien om ver-

dens mest berømte mand, Jesus Kristus, Guds søn, Gud og 

menneske. Selv skrev Jesus ikke noget. Han producerede heller 

ikke noget. Beretningerne om ham kan vi læse i evangelierne,  
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 Kirken 
men de er ikke fyldestgørende som biografi. Der er adskillige 

forskelle mellem de tre evangelier, og Johannesevangeliet 

fremstår som et ret selvstændigt skrift i forhold de synoptiske 

evangelier. Vil vi vide noget om Jesus, er vi henvist til evangeli-

erne. At evangelierne så har affødt enorme mængder af sekun-

dærlitteratur og er blevet forkyndt milliarder af gange siden den 

tidligste kristendom, gør os ikke klogere på personen Jesus. 

Hvor talenter inden for sport og musik, som nævnt ovenfor, al-

lerede i en tidlig alder må øve sig for at holde det åbenlyse ta-

lent vedlige, kan man ikke tale om, at Jesus havde et egentligt 

talent. Hvordan var Jesus som barn og ung? Den eneste kilde 

er Lukasevangeliet, hvor en hændelse fra Jesu barndom beskri-

ves med elleve vers i evangeliets andet kapitel.  

Sådan gik det til: Da Jesus var blevet tolv år, drog han med 

Maria og Josef til Jerusalem, som det var skik dengang. Da de 

skulle til at hjem til Nazaret, kunne ingen finde Jesus. Han var 

blevet i Jerusalem, uden hans forældre var klar over det. Tænk, 

en tolvårig dreng alene i en storby. Først ledte Josef og Maria 

efter Jesus i rejsefølget, men der fandt de ham ikke, og de drog 

tilbage til Jerusalem for at lede efter Jesus der. Efter tre dage 

(vær altid vågen, når evangelisterne skriver ”tre dage”!) fandt 

de Jesus i templet, hvor han sad blandt lærerne. Ikke nok med 

at han lyttede til dem, han kunne også stille dem kvalificerede 

spørgsmål til Moseloven. Alle tilstedeværende var forundrede 

over hans indsigt og over de svar, som han gav på de skriftklo-

ges spørgsmål. Forældrene var ikke mindre forundrede. Hvor 

og hvornår havde han lært alt det? Maria skældte Jesus ud, for-

di han svar stukket af fra dem. Jesus svarede blot: Hvorfor  
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ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader? 

Maria og Josef forstod ingenting. Den tolvårige Jesus fulgte med 

dem tilbage til Nazaret. Herefter var Jesus lydig mod sine foræl-

dre, som der står.  

Afsnittet slutter med ordene om, at Maria gemte alle ordene i 

sit hjerte. Og videre, at Jesus gik frem i visdom og vækst og 

yndest hos Gud og mennesker. Den sidste sætning er alt, hvad 

evangelierne røber om Jesu tidlige ungdom.  

Vi går således glip af de bagkloge og bedrevidende bekendte, 

der fortæller med et glimt i øjet: Jo, han var noget særligt den 

dreng. Jeg så det med det samme… 

Et halvt kapitel senere er Jesus tredive år gammel. Efter hans 

dåb, fortælles, at Jesus var omkring tredive år, da han begynd-

te sit virke. Guds søn var blevet voksen. 

Billedet stammer fra hjemmesiden www.lutherdansk.dk. 

http://www.lutherdansk.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 
SENIOR 

Holdet har deltaget i serie 6 i år og endte med en 

placering i nederste det af tabellen. 

Vi har hårdt brug for nye og friske kræfter på se-

niorholdet så hvis der er nogle derude der er inte-

resseret i at spille fodbold eller I kender nogle så 

er I meget velkomne til at kontakte:  

holdleder Patrick Bendtsen på tlf. 22 15 41 29 eller Allan Nielsen på 

bsif@outlook.dk  

SUPER VETERAN OLDBOYS. (Over 50 år) 

Veteranholdet var tilmeldt i 8 mandsrækken i b rækken her til efter-

året, og er kommer fint fra start men sluttede desværre nederst i 

rækken. 

Interesserede over 50 år skal i kontakte Erik Christiansen på tlf. 

5174 1120 eller Kenneth Errboe på tlf. 2554 8341. 

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 for-

vejen, men blot har lyst til at komme ud og får lidt 

motion. 

Vi starter træningen op på kunstgræs i slutningen af januar, denne 

gang på den nye bane i Benløse. Det vil være onsdag fra kl. 20.00 – 

21.30, mere info følger. 

mailto:bsif@outlook.dk
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HØJSÆSON 2021 

1. september til og med 23. december 

Alle dage 10.00-16.00 

Vi ses på Nordbjergvej 12 

Ørslev Under Skoven 

4100 Ringsted 

Støt vores annoncører - de  

støtter os 

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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SIDSTE FRIST 

 Stof til næste nummer af LOKAL NYT sendes 

elektronisk til Lárus på:  

bringstrupvej77@gmail.dk 

senest fredag den 14. januar 2021 

Bladet uddeles ca. i uge:  

7, 21, 35 og 48 

Den elektroniske udgave er klar 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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