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Tilmelding:             Lena Rambusch                                                     29256251 

                            Lis Kejser                                                 22812914 
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                                 Gyrstinge Bygade 34, 4100 Rg.     57627260 

   SFO1:       57627265 

   SFO2:                      57627268 

   Børnehave:       57627272 
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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 Lokalrådet hjemmeside (bringstrup-

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 
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Café Friheden 

Program for ÅBEN CAFÉ sæson 20/21 

Cafédage: 

18.11. Fællesspisning kl. 18. Foredrag ved Kurt 

Frederiksen kl. 19 (aflyst) 

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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 Forsamlingshus 
Teater og juletræ i Bringstrup forsamlingshus 

Den 28-12-2020 kl. 18.30 

Man kan tilmelde sig ved at sende et lille beløb på konto (ses 

andet sted i lokal Nyt 

Husk at skrive antal børn, så der er godteposer til alle børn. 

I kan også tilmelde jer til vores indsamlere som kommer 

rundt i lokalområdet: Bringstrup– Sigersted—Torpet—

Ørslevunderskov. 

Der tages forbehold for myndighedernes restriktioner grun-

det COID-19. Se nyheder på www.bringstrup-sigersted.dk 

Juletræskomite Erik Christiansen 
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KROLF 

Nu er efteråret over os, men det afholder os ikke fra at 

spille krolf. 

Hver onsdag eftermiddag mødes vi på banen i Bringstrup 

og hygger os med krolfspillet og socialt samvær. 

Vi fortsætter så længe vejret tillader det. Når det bliver for 

surt i vejret, rykker vi indenfor i forsamlingshuset. Her vil 

vi spille forskellige spil. 

Det hele foregår onsdag eftermiddag kl. 14. 

Krolfhilsen fra Marianne 

 BSIF 

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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 Fællesråd 
Halloween 2020 blev aflyst pga. myndighedernes restriktioner 

grundet COVID-19. Kommunens støtte til arrangementet an-

vendes til næste år. 

Idrætsforeningen: Fodbolden kom i gang igen efter COVID-

19 pausen, banen er gjort brugbar. Spillerne møder omklædt 

og benytter ikke omklædningsrum og klublokalet, turneringen 

er afsluttet. 

Badminton er aflyst. 

Ringsted Ny Friskole: Vi har en del udfordringer pga. COVID-

19 ekstra rengøring og personale koster mange penge. Der 

bruges administrativt meget tid fordi der hele tiden kommer 

nye anbefalinger og retningslinjer.  

Der er pt. kun morgensang udendørs en gang om ugen. 

Skolen har i år anlagt en permahave og vil gerne have nogle 

lokale kræfter med. Ideen præsenteres evt. ved en madbix. Er 

du interesseret kontakt rnf@ringstednyfriskole.dk eller tlf. 

57617386. 

Forsamlingshuset: Vi har i sommer, medens der var lukket 

ned fået renoveret den sidste del af køkkenet, der er lagt nyt 

gulv og det er blevet mere brugervenligt. Friskolen har benyttet 

huset i foråret. Huset var udlejet alle weekender året ud men 

de fleste arrangementer er nu aflyst. Vigersted forsamlingshus 

har kontaktet Erik for at få gode råd, idet de nu skal overtage 

deres hus for 1 kr. 

Menighedsrådet: Peter Borring Sørensen der hidtil har været 

vikar i sognene, er nu vores nye sognepræst. Han er flytte ind i 

præstegården og blev indsat d. 4-10. 

Valg til menighedsrådet d. 15-9, gav kun 3 medlemmer og det 

kræver dispensation fra reglerne.  

mailto:rnf@ringstednyfriskole.dk
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 Fællesråd 
Rollespilsforeningen: har ikke holdt sommerferie. Der er øget 

fremmøde, de plejer at være ca. 30, men nu kommer der op 

mod 50. De er kun udendørs nu og ved ikke rigtig hvordan vi 

kan/vil gøre til vinter. 

Lokalrådet: 

Vores helhedsplan skal revideres, det kræver et borgermøde. 

Dette sættes i gang når vi igen kan mødes fysisk. 

Landsbypedelordningen under FGU fungerer igen. Der kan sø-

ges om hjælp til vedligeholdelse af vores offentlige arealer, vi 

skal selv sørge for materialer. Kontakt Robin Hinge på tlf. 

20905100.  

Vedr. Banedanmark, har Ringsted byråd vedtaget at støtte den 

østlige udfletning hvor tog fra Køge kan krydse tog fra Roskilde 

ud af niveau omkring Fjellebro/Kværkeby. Dette vil ikke gå ud 

over vores området i modsætning til sydlig og nordlig omfarts-

bane som er foreslået tæt på hhv. Skellerød og Ørlsevunder-

skov.  

Vores nye hjemmeside, www.bringstrup-sigersted.dk opdateres 

af Bruce + datter mindst en gang om måneden. Her kan info. 

om arrangementer findes herunder aflysninger! 

Puljeansøgninger: Helhedsplanpuljen og Kulturpuljen: Ansøg-

ningsfrist 15. januar 2021. Temaudviklingspuljen søges løben-

de. Der er mange penge i puljerne som ikke bliver brugt i år 

pga. COVID-19. 

Næste møde i Fællesrådet er tirsdag d. 19-1 2021 

http://www.bringstrup-sigersted.dk
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BSIF 
Der afholdes ordinær generalforsamling i Bringstrup-Sigersted IF 

Dato: torsdag d. 11. februar 2020 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 
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Lokalråd 
Lokalrådet holder generalforsamling 

Torsdag d. 11. februar 2020 kl. 19.00 i forsamlingshuset Fri-

heden. 

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 
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 Ringsted Ny Friskole 
En permakulturhave ser dagens lys 

I begyndelsen af marts i år 

blev de første skridt taget til 

Ringsted Ny Friskoles per-

makulturhave. Haveprojek-

tet blev muligt, fordi Kasper 

Frederiksen, som både ar-

bejder på og er nabo til sko-

len, gerne ville låne den ne-

derste del af sin grund ud, 

og en solbeskinnet, tidlig forårsdag mødtes en mindre gruppe af 

ansatte, forældre og børn på det 2000 m2 store jordstykke for 

at begynde på det, der med tiden gerne skal blive et grønt, spi-

seligt og bæredygtigt åndehul for mennesker og dyr. Denne dag 

blev der gravet ud til to lange hügelbede, der blev efter aftale 

rette sted skåret træ i skoven til bedene, og håndværkskyndige 

fædre byggede en låge, og gav dermed eleverne mulighed for 

at komme til haven fra boldbanen. 

Knap var disse første skridt taget, før skolen blev lukket ned på 

grund af corona, og haven lå nu hen og ventede på gunstigere 

tider. Disse skulle snart vise sig at blive skabt af selv samme 

corona, for med de nye retningslinjer for undervisning i foråret 

og frem til sommerferien, blev haven det perfekte udeklasse-

rum med plads til at holde afstand. 0M, nu 1M, flyttede under-

visningen udenfor, først i varmt tøj og gummistøvler, sidenhen i 

lette sko og sommerbluser. Nu blev der arbejdet videre med 

etableringen af hügelbedene, der blev etableret papbede, plan-

tet jordbær, tomater, græskar og rabarber, lagt kartofler på 

græs under en dyne af halm og hestemøg, og der blev ikke 

mindst suget til sig at naturens mange små mirakler, lyde, duf-

te, lys og luft. 
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Børnene arbejdede også 

med principperne for perma-

kulturhavedyrkningen, hvor 

jordens mikroorganismer er 

venner, som man skal passe 

på. Og hvor det lange, gen-

stridige græs er næring, hvis 

det får en hjælpende hånd. 

Og hvor det at dyrke mad 

bliver en del af et naturligt 

kredsløb og går hånd i hånd 

med at skabe en verden i balance. 

Permakulturbegrebet stammer tilbage fra 1970érne, hvor de to 

australske økologer Bill Morrison og David Holmgren udviklede 

et dyrkningssystem, der tog afsæt i naturens recirkulering af 

ressourcer. Naturen producerer ikke noget affald, alt organisk 

materiale indgår i naturens kredsløb, og alle planter og dyr har 

deres egen bestemmelse. Dette giver en helt unik balance, men 

med 70érnes tiltagende nedgang i biodiversitet og stigende op-

hobning af giftstoffer i naturen, blev naturen presset. De to 

økologer håbede med deres permakulturtanker at skabe et al-

ternativ til den traditionelle dyrkning af fødevare. 

Permakulturen har tre grundlæggende etikker: omsorg for 

mennesker, omsorg for Jorden og deling af overskud. Disse 

etikker bygger på tanken om, at jordens ressourcer tilkommer 

alle levende organismer på kloden. Vi bør derfor i vores liv og 

færden medtænke de kommende generationer af levende væ-

sener og deres mulighed for at leve et godt liv. Dette kan ske 

ved at opbygge bæredygtige, menneskelige levesteder, og det 

er netop ønsket med skolens have.  

 Ringsted Ny Friskole 
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 Ringsted Ny Friskole 
Tilbage til eleverne og de 

2000 m2 græsmark. Efter 

godt et halvt års arbejde, 

skal havens succes ikke må-

les på årets høstudbytte. 

Det virkelige udbytte er det 

at skabe noget af værdi 

sammen. Alle bidrager og 

alle er med til at tage hånd 

om jorden ved at blive klo-

gere på naturens sammenhænge. Det at lede efter kvælstoffik-

serende bakterieknolde på kløverens rødder er et blik ind i en 

magisk verden, og det at se livskraften i frøets lille spire, er at 

iagttage det store i det små. Børnene er stadig i haven, ikke 

hver dag, for nu er skoledagen mere normaliseret, men en 

gang om ugen tager de fat. Sidst er papbedet blevet dækket 

med døde planter, som kan blive til muld hen over de næste 

måneder, og der er blevet opmålt og sat pinde, der hvor skov-

haven skal plantes til forældrearbejdsdagen d. 31. oktober. 

           RINGSTED NY FRISKOLE   

          BRINGSTRUPVEJ 31  

             4100 RINGSTED 

www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk – 
RNF@ringstednyfriskole.dk  
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 Ringsted Ny Friskole 
Snart dufter der af dejlige 

supper i skolekøkkenet, når 

1M kokkerere med havens 

udbytte. En markering af at 

anstrengelserne har båret 

frugt, og at vinteren byder 

på et velfortjent hvil. Allere-

de til februar tages der så 

småt fat igen, og erfaringer-

ne fra dette år skal sættes i 

spil.  

Hügelbedene skal reetableres med en større kerne af træ, blade 

og grene, og de flerårige spiselige stauder omkring skoveha-

vens træer skal plantes. Papbede til de etårige grøntsager skal 

etableres, frø skal sås til forspiring, og indsamlingen af planter 

fra forældre og andre gavmilde havefolk begynder. Det er også 

i løbet 

af foråret, at havelågen åbnes, så nysgerrige kan komme forbi 

på besøg. Børnene vil stå klar til at vise rundt og fortælle om 

deres have og om, hvordan vi med små ændringer kan være 

med til at tage hånd om vores smukke Jord. 

Katja Parlo 

Lærer på Ringsted Ny Friskole  
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AKTIVITETSKALENDER 

Uge-

dag 
Dato Aktivitet Tid Sted 

Mandag 07.12 

Jule-madbix hvis 

myndighederne 

tillader  

18:00 Skolen 

Mandag 28.12 Juletræ 18:00 
Forsamlingshuset 

Friheden 

Onsdag 20.01 
Sangaften og lille 

bankospil 
19:00 Café Friheden 

Mandag 01.02 Madbix 18.00 Skolen 

Onsdag 17.02 

Lene viser og for-

tæller om lokalhi-

storiske billeder 

19:00 Café Friheden 

Mandag 01.03 Madbix 18.00 Skolen 

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 fra 

slut januar 

20.15 —

21.30 

BSIF/Kunstgræs i 

Benløse 

MoBibben er i Bringstrup (overfor forsamlingshuset) hvis 

COVID-19 tillader: 

• 14.—20. december 

• 11.—17. januar 

• 8.—14. februar 

• 8.—14. marts 

(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 
GUDSTJENESTELISTE 

Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge 

November 

15. november  9.00 (Mette Marbæk Johansen)  

22. november  Bringstrup 9.00 

 Gyrstinge 10.30  

29. november Familiegudstjeneste i Gyrstinge 15.00 

December 

6. december    Allindemagle 9.00 

 Bringstrup 10.30 

13. december  Sigersted 9.00 

 Gyrstinge 10.30 

20. december Sigersted 9.00 (Conni Gosmer Schmidt) 

24. december  Juleaften Bringstrup 14.00 

 Gyrstinge 15.15 

 Sigersted 16.30 

25. december  Juledag Sigersted 9.00 

 Gyrstinge 10.30 

26. december  Anden Juledag Bringstrup 10.30 

27. december  Sigersted 10.30 

Januar  

1. januar  Nytårsdag Bringstrup 15.00 

3. januar Gyrstinge 9.00 

  Bringstrup 10.30 
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 Kirken 
GUDSTJENESTELISTE 

Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge  

10. januar   Sigersted 9.00 

  Gyrstinge 10.30 

17. januar   Bringstrup 9.00 

  Sigersted 10.30 

24. januar Gyrstinge 9.00 

  Bringstrup 10.30 

31. januar  Sigersted 9.00 

  Gyrstinge 10.30 

Februar 

7. februar     Bringstrup 9.00 (Mette Marbæk Johansen) 

14. februar Sigersted 10.30 Familiegudstjeneste i 

anledning af fastelavn 14.00 i Gyrstinge. 

21. februar  Allindemagle 9.00 

  Bringstrup 10.30 

28. februar  Gyrstinge 10.30 

 

Oplysninger om gudstjenester findes på: 

https://sogn.dk/bringstrup/  

https://sogn.dk/sigersted/  

Der tages forbehold for ændringer. 

https://sogn.dk/bringstrup/
https://sogn.dk/sigersted/
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Teater og juletræsfest i Bringstrup 

Forsamlingshus 

Fra 1870´erne har der været tradition 

for at holde juletræsfest i ”Friheden” 

Juletræsfesten afholdes hvert år         

d. 28.12 fra kl. 18.30 

Vi danser om juletræet, leger sanglege, 

ser teater (støttet af Kommunen) og 

hygger os. Det er muligt at købe pølser, 

æbleskiver mm i caféen og der er god-

teposer til de tilmeldte børn. Alle inte-

resserede er velkomne til nogle hygge-

lige timer ovenpå en veloverstået jul. 

Husk tilmelding af børn og en donation, 

så vi fortsat kan uddele godteposer til 

børnene. 

Vi glæder os til at se jer, de bedste øn-

sker om en glædelig jul fra  

Juletræskomiteen 
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 Kirken 
Den 4. oktober blev jeg indsat som sognepræst i de tre 

sogne, der tilsammen udgør Bringstrup-Sigersted-

Gyrstinge Pastorat. Siden den 1. februar har jeg været 

konstitueret sognepræst, dvs. vikar, i pastoratet.  

Da jeg søgte den opslåede stilling, vidste jeg således lidt 

om, hvad jeg gik ind til. I de fleste tilfælde kender jobsø-

geren kun jobbet ud fra teksten i stillingsopslaget og må-

ske fra en enkelt eller et par samtaler med ledere og an-

satte i virksomheden og fra personer i netværket, som 

kender til virksomheden.  

I vinteren 2019 blev jeg spurgt af biskoppens sekretær, 

om jeg ønskede at være vikar i Bringstrup, Sigersted og 

Gyrstinge i seks måneder i 2020 med indsættelse den 2. 

februar. Det passede perfekt med, at mit daværende vi-

kariat i Gimlinge-Hyllested pastorat udløb den 31. januar. 

Derefter måtte jeg have fat i Danmarkskortet for at finde 

ud af, hvor de tre sogne lå.  

I sommeren 2018 var jeg på udflugt og kørte fra Ringsted 

til Vipperød og bemærkede ganske vist skiltet til Gyrstin-

ge ude fra Holbækvejen, men jeg lagde ikke vejen forbi 

og havde ikke besøgt nogen af de tre sogne, inden jeg 

halvandet år senere mødte menighedsrådene første gang 

ved det fælles menighedsrådsmøde den 10. januar i Gyr-

stinge.  

Efter indsættelsen i februar 2020 begyndte jeg arbejdet 

som konstitueret sognepræst. Da jeg under hele min tid 

som vikarpræst har ønsket at træde ind i et fast embede,  
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 Kirken 
overvejede jeg derfor løbende, om Bringstrup-Sigersted-

Gyrstinge var et sted, hvor jeg kunne se mig selv som 

sognepræst og som borger i lokalsamfundet.  

Og jo, det kunne jeg. Det korte svar på, hvorfor jeg kunne 

se mig selv som sognepræst og borger på denne egn, er 

den måde, hvorpå jeg er blevet modtaget, siden indsæt-

telsen i februar. Jeg er blevet mødt med interesse og ven-

lighed, og det gælder lige fra menighed, menighedsråd, 

kolleger fra Ringsted-Sorø provsti, kirkernes medarbejdere 

til borgerne fra de tre sogne. Man er glad for egnen, kir-

kerne og lokalsamfundene og vil gerne fortælle.  

I min tid som vikar pendlede jeg fra Helsingør, hvor jeg 

har boet siden 2012. Jeg er 46 år gammel. Min tilværelse 

har udspillet sig både i Jylland og på Sjælland. Jeg er vok-

set op i Hillerød og har boet i Jylland i 16 år. Som helt ung 

flyttede jeg til Jylland for at studere. Siden jeg blev teolo-

gisk kandidat i 2004, har jeg arbejdet i en kommunalfor-

valtning og senest i Kirkens Korshær, inden jeg i septem-

ber 2017 blev ordineret til 

præst. I første omgang 

var jeg vikar i Kirke Saaby

-Kisserup pastorat mellem 

Holbæk og Roskilde og 

derefter i Gimlinge-

Hyllested pastorat til og 

med januar 2020.  
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 Kirken 
I skrivende stund er jeg i færd med at komme på plads i 

den nyligt istandsatte præstegård på Egerupvej. Det er et 

dejligt hus, og for mig er det helt nyt at være omgivet af 

så megen natur, ikke mindst den store have mellem præ-

stegården og skoven!  

I stillingsopslagene bad menighedsrådene ansøgerne om 

at gøre rede for, hvilke visioner de kunne se for pastoratet 

i fremtiden. Generelt skal man passe på med at komme 

udefra og spille klog på forhold, som har virket i mange 

år, men jeg oplever en ægte interesse for at høre, hvad 

den nye præst har af idéer. Overordnet mener jeg, at kir-

ken er en del af lokalsamfundet af den simple grund, at 

det for mig slet ikke giver mening, hvis kirke og lokalsam-

fund var to isolerede enheder. Det ville være utænkeligt, i 

særdeleshed i tre så relativt små sogne som Bringstrup, 

Sigersted og Gyrstinge. Spørgsmålet om, hvordan dette 

fællesskab helt specifikt skal udspille sig, skal vi borgere 

besvare i fællesskab. Med den interesse og venlighed, som 

jeg har mødt i alle tre sogne, er jeg helt sikker på, at det-

te fællesskab nok både skal blive fornøjeligt, hyggeligt og 

til gavn for både foreninger mv. og for de enkelte borgere 

i Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge sogne.  

Sognepræst Peter Borring Sørensen 
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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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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 erfa-

ring med at sy og brodere, 

vi hjælper hinanden. 

Vi mødes ca. hver 14. dag i 

Friheden, hvor vi har syma-

skiner og masser af materi-

aler, det koster ikke noget 

at deltage og vi har det rig-

tig 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 

om hvornår vi mødes næste 

gang.   

 

Ide og inspiration:  

 Forsamlingshus 

mailto:lsp@knus.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 
 
Vores 3 hold nåede lige akkurat at færdigspille turneringerne, før 

Corona igen satte en stopper for holdsport igen. 

 

Fodboldtræning for alle hold 

Der er træning for alle hver torsdag fra, kl.18.30 til ca. 20.30, på 

Bringstrup stadion. Vi overholder det aktuelle forsamlingsforbud, 

så max 10 spillere i hvert afgrænset område. 

Alle er velkomne, også selv om du ikke 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 afgang et toilet, hvis bliver 

nødvendigt.  

Vi starter træningen op på kunstgræs i slut-

ningen af januar, denne gang på den nye ba-

ne i Benløse. Det vil være onsdag fra kl. 

20.15 – 21.30, mere info følger.  

 

BADMINTON: AFLYST 

På grund af Corona situationen kan vi desværre 

ikke tilbyd badminton i denne sæson, vi beklager 

og håber at vende stærkt tilbage til næste sæson.  
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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. januar 2020. 

Bladet uddeles ca. i uge:  

7, 21, 35 og 48 

REDAKTION 

Marianne Christiansen 

mfc51vaks@gmail.com 

Lárus Ágústsson 

Bringstrupvej77 

@gmail.com 

Marianne Hansen 

markur@hansen.mail.dk 

Kirsten Nielsen 

meyer20a@gmail.com  

mailto:mfc51vaks@gmail.com
mailto:meyer20a@gmail.com
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