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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:     Gitte Stolberg       61118360 

Præst:   Peter Borring (vikar)  

TIRSDAGSKLUBBEN: 

Kontaktperson:           Hilde Andersen, Borgvej 7, 4180 Sorø       57844840 

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 



3 

 

 

ÅBEN CAFÈ i Friheden 20-21 

I denne sæson sker der en ændring i forhold til tidligere 

år.  

Fremmødet til de fleste aktiviteterne og caféen har været 

stabilt – lavt desværre – gennem længere tid, kun fælles-

spisningerne, foredragene og syklubben tiltrækker folk. 

Derfor har vi holdt et møde, hvor vi har diskuteret indhold 

og åbningstider for den kommende sæson. 

Vi vil fastholde fællesspisningerne og foredragene ved af-

tenåbningerne og syklubben vil mødes om eftermiddagen. 

Om eftermiddagen vil caféen holde lukket og brugerne 

opfordres til selv af lave kaffe og evt. tage kage med. 

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 den nye hjemmeside (brinstrup-

sigersted.dk). 

En oversigt over aktiviteter og arrangementer for sæson 

20/21 kan ses på næste side, her skal blot omtales det 

første arrangement. 

 Café Friheden 
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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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Café Friheden 

Program for ÅBEN CAFÉ sæson 20/21 

Cafédage: 

16.9. Høstfest (om muligt ifølge forsamlingsreg-

ler og tilmeldinger til den til) 

21.10. Sangaften og quiz, spil og lege 

18.11. Fællesspisning kl. 18. 

 Foredrag ved Kurt Frederiksen kl. 19 

20.1. Sangaften og lille bankospil 

17.2. Lene viser og fortæller om lokalhistoriske 

billeder 

17.3. Fællesspisning kl. 18.  

 Foredrag ved Otto Lundgaard kl. 19 

Nye åbningstider i caféen 

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

ne er velkommen til selv at lave kaffe og evt. 

medbringe kage 

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

ning startes kl. 18.  
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 Café Friheden 
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 Café Friheden 
HØSTFESTEN 

Høstfesten vil blive forsøgt afholdt onsdag d.16.9., men 

på grund af Corona situationen under hensyn til de ud-

stukne forsamlings- afstands- og hygiejneregler.  

Derfor kan vi højst være 70 spisende gæster i lokalerne 

og arrangementet vil kun blive afholdt ved mindst 60 spi-

sende, betalende gæster. Buffeten vil være bemandet, så 

man ikke selv skal tage sin mad og drikkevarer vil kun 

blive solgt i hele flasker. Da vi mindst skal være 100 spi-

sende for at kunne fortære en hel gris, vil vi i stedet grille 

hele sider flæskesteg og ribbensteg, fordi vi på den måde 

kan købe nøjagtig den mængde kød, som skal til. Tilbehø-

ret vil være det samme som de øvrige år og desserten vil 

være portionsanrettet. 

Under disse forholdsregler håber vi, at I føler jer trygge 

nok til at deltage i arrangementet. 

Som sædvanligt skal man melde sig til spisningen og det 

på samme SMS nemlig: 

20 41 95 39 

Senest fredag d.11 september 

Vi glæder os til at komme i gang igen og synes vi har fået 

sammensat et både spændende og varieret program.  

Vi håber meget på jeres opbakning.  
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 Fællesråd 
Halloween i Bringstrup 

2020 
Lørdag den 31. oktober inviterer 

Fællesrådet til Halloweenarrange-

ment i Bringstrup  

Kl. 14.00 Start i præstegårdsladen. Midtsjæl-

lands Rollespilsforening arrangerer 

rollespils tema. Der vil være kamp-

plads, sminkning etc. Alle børn får lov 

til at lave græskarlygter m.v. samtidig 

med, at de voksne kan nyde kaffe 

varme vafler, kage, m.v. og få sig en 

snak.  

Kl. 17.00 Underholdning for børn i kirken.  

Kl. 18.00  Fællesspisning/madbix i forsamlings-

huset. Tilmelding til Lena (57676236) 

eller Lis (57612914) - senest onsdag 

d. 28. oktober. Pris for spisning er 60 

kr. for voksne og 30 for børn. 

Alle er velkomne  
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 Fællesråd 
Halloween 2020: Halloween afholdes d. 31. oktober i 

Bringstrup. Vi vil bruge hele præstegårdsladen på samme 

måde som sidste år og gentage succesen med ”horror” la-

byrint i stalden. Der vil være indgang fra gårdspladsen, så 

vi undgår gennemtræk.                                                                                                   

Vi vil prøve at reklamere mere for arrangementet på de 

sociale medier, Rollespilsforeningen vil lave en kort teaser 

til Facebook og skolen opfordres til at reklamere.                                                                           

Ansøgning om midler fra Temaudviklingspuljen sendes slut 

august og vi forventer at have samme beløb til rådighed 

som sidste år.  
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 Forsamlingshus 
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FOREDRAG ”ISLAND RUNDT” 

I februar havde vi fornøjelsen af et meget underholdende 

foredrag af Kurt Frederiksen om hans rejse med traktor og 

campingvogn til Nordkap. 

Nu er vi så heldige at han kommer igen onsdag 18. no-

vember. Denne gang vil han fortælle og vise billeder fra 

hans rejse til Island sidste sommer. 

Så sæt denne aften af til et godt foredrag i ”Friheden”, 
Bringstrup forsamlingshus. 

 Forsamlingshus 
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 Forsamlingshus 
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Vi er nu blevet færdige med renovering af køkke-
net i Friheden. Vi har fjernet det gammel gulv, 
gravet ud- isoleret - lagt  gulvvarmeslanger - 
støbt gulv - lagt linoleum gulv på. 

Vi har også indsat et nyt vindue, flyttet lidt rundt 
på inventaret, malet loft og vægge. 

Hele forsamlingshuset er gjort rent fra top til tå. 
Håndværkerstøvet trængte ind i alle kroge, men 
nu står huset næsten som nyt. 

Så nu er vi så klar til at tage imod gæster igen. 

 Forsamlingshus 

Bringstrup Forsamlingshus  

FRIHEDEN 

Egerupvej 6,  

4100 Ringsted 

Udlejning af lokaler til arran-

gementer af enhver art ved:  

Marianne Christiansen 

Telefon 61 36 63 19 
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 Ringsted Ny Friskole 
Så blev det første skoledag efter en lang og dejlig som-

merferie med aktiviteter rundt omkring i det danske dejli-

ge land. 

Vi har nu fået lov til at vende tilbage til en undervisning, 

der minder om den, vi havde, før Coronatiden. Afstands-

kravene er blevet lempet, så det er muligt at have en hel 

klasse i hvert klasselokale, ligesom vi igen kan have fag i 

faglokalerne. 

Dog må vi vente lidt med vores daglige morgensamling, 

ligesom eleverne stadig kun må lege sammen med deres 

egne klassekammerater i frikvartererne. 

Vi har stadig fokus på god og hyppig rengøring samt 

håndhygiejne og afstand. 
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Det bliver desværre ikke muligt at gennemføre dette års 

høstfest. – Men alt i alt, er vi glade for alt det, der trods 

alt kan lade sig gøre, og jeg er sikker på, at vi nok skal få 

et godt skoleår. 

Vi har stadig enkelte ledige pladser i første- og i 3. klasse 

samt i udskolingen. Vi håber at få fyldt disse op i løbet af 

skoleåret. 

Vi kan i dag fejre, at Ullas Gosch har været ansat som læ-

rer i 25 år på Ringsted Ny Friskole. Dette gør vi med en 

lille reception for personalet og en is til alle børnene. 

Ulla har gennem de sidste mange år haft næsten alt sin 

undervisning i indskolingen, hvor hun har undervist i 

dansk, matematik og idræt. Ulla er derfor kendt blandt 

mange elever. 

Vi har endnu et jubilæum at kunne fejre, idet Brian Han-

sen har været ansat i 10 år. Brian er ligeledes primært 

indskolingslærer, men har også de lidt ældre elever til it. 

Tillykke til Ulla og Brian    

Jeg er superglad for, at vi på RNF er i stand til at fastholde 

så mange lærere gennem mange år, idet det er med til at 

give stabilitet til skolens hverdag og kultur. 

Venlig hilsen 

Skoleleder 

Helle Heesche 

 Ringsted Ny Friskole 
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AKTIVITETSKALENDER 

Uge-

dag 
Dato Aktivitet Tid Sted 

Onsdag 16.09 Høstfest  18:00 Café Friheden 

Onsdag 16.09 

Sensommerkon-

cert med koret 

Pro Cantu 

19:30 Sigersted Kirke 

Mandag 05.10 Madbix 18:00 Skolen 

Onsdag 21.10 
Sangaften og 

quiz, spil og lege 
19:00 Café Friheden 

Lørdag 31.10 Halloween 14:00 

Præstegårdsladen, 

Kirken, Forsamlings-

huset 

Onsdag 18.11 Fællesspisning  18:00 Café Friheden 

Onsdag 18.11 
Foredrag ”Island 

rundt” 
19.00 Café Friheden 

Mandag 07.12 Jule-madbix 18:00 Skolen 

Mandag 28.12 Juletræ 18:00 
Forsamlingshuset 

Friheden 

Onsdag 20.01 
Sangaften og lille 

bankospil 
19:00 Café Friheden 

Onsdag 17.02 

Lene viser og for-

tæller om lokalhi-

storiske billeder 

19:00 Café Friheden 

Onsdag 17.03 Fællesspisning  18:00 Café Friheden 

Onsdag 17.3 
Foredrag ved Otto 

Lundgaard 
19:00 Café Friheden 
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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 

Hverdage Badminton 
18.00 —

22.00 

BSIF/Idrætssalen på 

skolen 

Torsdag  Fodbold  
19.00 —

20.30 

BSIF/Boldbanen i 

Bringstrup 

MoBibben er i Bringstrup (overfor forsamlingshuset)  

hvis Convi-19 tillader: 

• 24. — 30. august 

• 21. — 27. september 

• 19. — 25. oktober 

• 16.—22. november 

• 14.—20. december 

(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.  
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 Kirken 
Sigersted kirke danner rammen om en sensommerkoncert 

Onsdag den. 16 September kl. 19.30,  

Med koret Pro Cantu 

Det er i år 75 år siden Danmark blev befriet, og det vil ko-

ret gerne markere med nogle af de sange, der blev sunget 

ved alsangsstævner under 2.verdenskrig og efter krigen. 

Det er bl.a. sange som, En lærke letted, Det haver så nyli-

gen regnet, Den blå anemone. Desuden vil koret synge 

klassiske firstemmige korsatser og der vil være 2 til 3 fæl-

lessange.  

På grund af Coranakrisen kunne denne koncert ikke afhol-

des i maj måned og blev derfor udsat til denne sensom-

merkoncert. 

Koret Pro Cantu blev stiftet i 1974 og dirigeres af Jens 

Henrik Petersen, organist ved Sct. Bendts Kirke i Ringsted. 

Koncerten er arrangeret af Bringstrup Sigersted Menig-

hedsråd, entréen er gratis.  
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GUDSTJENESTELISTE 

Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge 

Oplysninger om gudstjenester findes på: 

https://sogn.dk/bringstrup/  

https://sogn.dk/sigersted/  

 
Datoer for konfirmationer 2021 
 
Bringstrup Kirke 

Kristi himmelfarts dag, torsdag den 13. maj 2021 kl. 9.00 

og kl. 11.00 

Sigersted Kirke 

Søndag den 9. maj 2021 (tidspunktet på dagen er ikke 

lagt fast) 

Gyrstinge Kirke 

Bededag, fredag den 30. april 2021 kl. 10.00 

 Kirken 

https://sogn.dk/bringstrup/
https://sogn.dk/sigersted/
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 Kirken 
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 Kirken 
Vil du være frivillig i Bringstrup-Sigersted ? 

  

I år skal der være valg til Menighedsrådet i Bringstrup-

Sigersted Sogn. Der bliver brug for nye frivillige medlem-

mer af menighedsrådet, da flere af de nuværende med-

lemmer stopper efter denne valgperiode. 

Som medlem kan du være med til at gøre en forskel for 

dit lokalsamfund – fællesskabet i sognet og for din lokale 

kirkes liv. 

Alle fremmødte folkekirkemedlemmer over 18 år fra sog-

net kan deltage, stille op og stemme. 

Den nye valgperiode begynder 1. søndag i advent 2020. 

Valg til den nye periode finder sted d. 15. september 2020 

kl. 18.00 i Huset, Bringstrupvej 45, Bringstrup. 

Du er velkommen til at kontakte de nuværende menig-

hedsrådsmedlemmer, hvis du er interesseret i at vide me-

re. 

Kontaktoplysninger finder du: 

https://sogn.dk/bringstrup/menighedsraad/  

Du kan også læse mere på: 

www.menighedsraadsvalg.dk 

https://sogn.dk/bringstrup/menighedsraad/
http://www.menighedsraadsvalg.dk/
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Støttebevis 2020 
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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KROLF 

Nu er vi godt i gang med vores krolfspil nede på vores ny-

renoverede bane ved skolen.  

Vi spiller hver onsdag eftermiddag kl. 14 og igen om afte-

nen kl. 19. 

Krolf er et spil der spilles med kroketlignende køller og 

store kugler til 12 huller med forskellige mellemrum. 

Denne sæson har vi sagt velkommen til to nye medlem-

mer. Det er dejligt med nye på holdet og det er plads til 

flere. Så mød gerne op til et prøvespil og se om det er no-

get for dig. 

Det er et spil for hele familien, så kom og vær med. 

For yderligere information kontakt Marianne på mobil nr.  

61 36 63 19 

På krolfholdets vegne   

Marianne F. Christiansen  

 BSIF 
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Vi har fået en ny tøjcontainer opstillet på vores parke-
ringsplads overfor forsamlingshuset. 

Det er UFF som har overtaget containerne efter Den per-
manente tøjindsamling. 

Friheden får så 50 øre pr. kg tøj som bliver deponeret i 
containeren. 

 Forsamlingshus 
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 BSIF 
SENIOR 

Vi ser frem til og starte igen, ikke efter sommerpausen, 
men efter Coronapausen, der betød at alt fodbold blev af-
lyst i foråret. 

Vi har fortsat et 11 mands hold med i serie 5. 

Vi har hårdt brug for nye og friske kræfter på senior-
holdet så hvis der er nogle derude der er interesseret 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 Ni-
elsen på bsif@mail.dk  

SUPER VETERAN OLDBOYS (Over 50 år) 

Veteranholdet er tilmeldt i 8 mandsrækken i b rækken her 
til efteråret, så de glæder sig også til at komme på græs 
igen efter en lang pause. 

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 igen oprettet et Oldboys 8 
mands hold, så hvis du har lyst til at 
komme ud og røre dig lidt, og samti-
digt få noget kammeratligt samvær 
med i købet.   

Så kontakt Patrick Bendtsen på tlf. 22 
15 41 29 eller Allan Nielsen på 
bsif@mail.dk  

 

mailto:bsif@mail.dk
mailto:bsif@mail.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 
Fodboldtræning for alle hold 

Der er træning for alle hver torsdag fra, 
kl.19.00 til ca. 20.30, på Bringstrup stadi-
on. Alle er velkomne, også selv om du ik-
ke spiller i forvejen, men blot har lyst til at 
komme ud og får lidt motion. 

BEMÆRK at pga. Coronasituationen skal i 
komme omklædt til træning, vi har ikke 
åbnet omklædningsrummene til træning 
endnu. 

Der vil dog være adgang et toilet, hvis bliver nødvendigt.  

Links til turneringskampe 

Serie 5:  https://www.dbusjaelland.dk/resultater/Klub/978 

8 mands DGI: https://minidraet.dgi.dk/Forening/1750900?
aktivitet=40 

BADMINTON 
Det er muligt og spille badminton hverdage fra 
kl. 18.00 - 22.00 fra den 1-10-20 til 31-3-21. 

Der spilles i gymnastiksalen på skolen, Ringsted 
Ny Friskole. 

Hvis du/I er interesserede i at spille, så kontakt 
Allan Nielsen på bsif@mail.dk for nærmere info. 

Det koster kr. 300,- pr. person at spille badminton.  
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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 23. oktober 2020. 

Bladet uddeles ca. i uge:  

7, 21, 35 og 48 

REDAKTION 

Marianne Christiansen 

Skovagervej 6 

6136 6319 

mfc51vaks@gmail.com 

Lárus Ágústsson 

Bringstrupvej 77 

4035 8128 

bringstrup-

vej77@gmail.com 

Marianne Hansen 

Bringstrupvej 19 

6127 8532 

markur@hansen.mail.dk 

mailto:mfc51vaks@gmail.com
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John Petersen Sigersted A/S 
Entreprenør · Aut. kloakmester 
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