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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 
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 Lokalråd 
Lokalrådet holdt generalforsamling 6. februar. På generalfor-

samlingen valgte Kurt Hansen at træde ud af Lokalrådet efter 

mange år herunder som næstformand og initiativtager til van-

dreture, Sct. Hans fejring, og stor indsats i forbindelse med 

Halloween mm. Vi siger tak til Kurt. 

Der blev genvalg til Lokalrådet og konstitueringen gav følgende 

fordeling af poster: 

Formand  Lárus Ágústsson 

Næstformand  Niels Skovgaard 

Kasserer  Lárus Ágústsson 

Sekretær  Lene Pedersen 

Fællesråd  Lárus Ágústsson, Karina Nielsen, Lene Pedersen 

LokalNyt  Lárus Ágústsson 

Landsbyforum Lárus Ágústsson, sup. Lene Pedersen 

Hjemmeside    Bruce Campbell 

Bruce har lavet en flot hjemmeside med domænenavnet:  

Bringstrup-Sigersted.dk 

Mange tak til Bruce + datter for en stor indsats. 

Alle opfordres til at holde sig orienteret ved at tjekke hjemmesi-

dens kalender. Kommentarer er velkomne. 

Bruce opdaterer siden hver den sidste weekend i måneden.   

LokalNyt kan findes i elektronisk form på hjemmesiden.                                   
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Movia vil opgradere busstoppestederne ved hovedlandevejen, 

krydset ved Bringstrup og Sigerstedvej. Rute 234 Ringsted-

Slagelse får dobbelt så mange afgange. Der kommer forhå-

bentlig nye skur og cykelstativer. Lokalrådet har og beboerne 

har indflydelse på udformningen.  

Ideer og input kan postes via Facebook i gruppen ”Indret dit 

stoppested på linje 234”, som vil løbe gennem maj måned. 

Gruppen er oprettet 7. maj og man kan ønske at blive medlem 

for at kunne komme med ideer. Movia vil: 

• Hoste gruppen og sikre at der bliver svaret på spørgsmål 

og henvendelser 

• Lægge materialer og ideer op på gruppen, herunder små 

intro-videoer 

 Lokalråd 

Fra hjemmesiden 
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Tidligere på året blev Lokalrådet kontaktet af et firma der om-

kostningsfrit vil lave en kort professionel tilflytter- og bosæt-

ningsfilm om området sponsoreret af lokale firmaer. Bruce har 

lavet oplæg til indhold. Vi skal have dronefoto af alle 5 landsby-

er, kirkerne og Hagbards høj. Vi skal have lidt historie med, og 

planlægger optagelser af rollespil på Hagbarts høj og vi skal ha-

ve omtalt cykelruten gennem området. Skolen stiller sin rekla-

mefilm til rådighed. Projektet ligger stille da firmaet er pt. luk-

ket pga. Convi-19. 

Landsbyforums generalforsamling den 31. marts blev udsat på 

ubestemt tid pga. CONVI-19. Bestyrelsen fortsætter arbejdet 

med en enkelt udskiftning siden sidste generalforsamling og 

med samme formand. 

Lokalrådet har drøftet cykeltur, vandretur og Sct. Hans men 

usikkerheden pga. CONVI-19 gør at forberedelserne er udsat 

indtil videre. Hvis nogen kunne tænke sig at være med til for-

beredelserne af Sct. Hans bedes de kontakte Karina Nielsen på:  

under_skoven@hotmail.com 

Næste Lokalrådsmøde er tirsdag den 9-6 kl. 19.30 og Fællesrå-

det holder møde i juni. 

Mvh.  

Lárus 

 Lokalråd 
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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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Ringsted Ny Friskole 

Efter at have været lukket i ca. 3 uger pga. Corona, var vi glade 

for, at vi igen havde mulighed for at åbne skolen efter påske 

ganske vist kun for 0. – 6. klasserne. 

Alle klasser er blevet hjemmeundervist i hele perioden og har 

da også via video kunne se hinanden. Men der var stor gen-

synsglæde blandt børnene, da de igen ankom til skolen, og 

trods mange restriktioner og en meget anderledes skoledag, er 

det mit indtryk, at børnene er glade for, at de kan være fysisk 

sammen med deres lærere og kammerater. 

Vi har måtte tage mange forholdsregler. Blandt andet har vi 

ekstra fokus på rengøringen, hvor vi nu får gjort rent to gange 

dagligt. 

For at forsøge at undgå smittespredning, har vi opdelt skolen i 

6 sektioner, så hver klasse har sine egne to klasselokaler, hvor 

der kan være de forskrevne 2 meters afstand imellem eleverne, 

eget indgang samt garderobe. Der er to lærere tilknyttet hver 

klasse, hvilket har betydet, at vi har måtte inddrage vores vika-

rer. 

Vi føler os meget privilegerede i at vores skole ligger her ude på 

landet med gode muligheder for udendørsaktiviteter, så en stor 

del af undervisningen kan foregå uden for. Samtidig har det go-

de vejr gjort det nemmere at lave en mere spændende og vari-

eret undervisning. 

Vores store elever hjemmeundervises stadig, og jeg kan høre 

fra den gruppe lærere, der har den daglige kontakt med dem, 

at de begynder at længtes rigtig meget tilbage til en mere nor-

mal hverdag, hvor de kan være sammen med kammerater.  
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Støttebevis 2019 
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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Ringsted Ny Friskole 
Desværre er det ønske jo ikke til at imødekomme på nuværen-

de tidspunkt, men vi afventer selvfølgelig med stor spænding 

på at høre regeringens planer for den næste genåbning. 

Den 1. maj skulle de nye førskolebørn så være begyndt i sko-

len. Vi var imidlertid meget taknemmelige over, at man fra 

Ringsted Kommune udsatte tidspunktet til 1. juni, da vi havde 

nok at gøre med at få åbnet og organiseret, at de yngste klas-

ser skulle i gang igen. 

Når vores nye spirebørn begynder den 2. juni, bliver deres til-

holdssted i den første tid i Forsamlingshuset ”Friheden” Dejligt 

at så meget kan lade sig gøre i vores lille lokalsamfund. 

For 9. klasse bliver de sidste måneder af de unges skolegang 

ikke det, de havde drømt om med sidste skoledag, eksamener 

og dimissionsfest. 

Det bliver elevernes årskarakter, der bliver ophøjet til eksa-

menskarakter, og de får dermed alligevel mulighed for at kom-

me videre på de ungdomsuddannelser, de hver især havde 

tænkt sig. Om vi får lov at holde en sammenkomst for de unge 

og deres forældre må tiden vise. 

Venlig hilsen 

Helle Heesche 

Skoleleder 

Ringsted Ny Friskole 
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I ugen efter påske kom de fra kommunen og ordnede fodbold-

banen. Nu er den slået, ny sået og uden muldvarpeskud. Så må 

vi se om det holder. 

Banen er klar til at tages i brug og krolfbanen er etableret. 

Vi håber på at starte den nye sæson onsdag 6.maj kl. 14 og hå-

ber på godt fremmøde. Vi vil også spille kl. 19 så det skulle væ-

re mulighed for at være med. 

Vi spiller selvfølgelig med de gældende coronaregler, dvs. med 

behørig afstand og afspritning så vi passer på hinanden. 

Håber at se jer til et godt spil krolf med frisk luft, motion og go-

de grin. 

På krolfholdets vegne  

Marianne F. Christiansen  

 BSIF — KROLF 
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AKTIVITETSKALENDER 

Uge-

dag 
Dato Aktivitet Tid Arrangør/Sted 

Tirsdag 09.06 

Offentligt ori-

enteringsmøde 

om valg til Me-

nighedsrådet 

19.00 Huset i Bringstrup 

Tirsdag 09.06 Lokalrådsmøde 19.30 Lokalråd/Hos Niels 

Bringstrup Forsamlingshus  

FRIHEDEN 

Egerupvej 6, 4100 Ringsted 

Udlejning af lokaler til arrange-

menter af enhver art ved: 

Marianne Christiansen,  

Telefon 61 36 63 19 
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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 efter 

sommerferien 
19.00  

BSIF/Boldbanen i 

Bringstrup 

 

MoBibben er i Bringstrup (overfor forsamlingshuset)  

hvis Convi-19 tillader: 

• 1. — 7. juni 

• 29. juni — 5. juli 

• 27. juli — 2. august 

• 24. — 31. august 

• 21. — 28. september 

• 19. — 26. oktober 

(forbehold for ændringer). 
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GUDSTJENESTELISTE 

Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge 

Maj 2020 

21. maj  KRISTI HIMMELFARTSDAG Gyrstinge 9.00 og 

 Bringstrup 10.30 

24. maj  Bringstrup 9.00 og Sigersted 10.30  

31. maj   PINSEDAG Gyrstinge 9.00 og Bringstrup 10.30 

Juni 2020 

7. juni   Gyrstinge 10.30  

14. juni   Sigersted 9.00 og Bringstrup 10.30 

21. juni   Bringstrup 9.00 og Gyrstinge 10.30 

28. juni   Gyrstinge 9.00 (NN)  

Juli 2020 

5. juli   Sigersted 9.00 (NN)  

12. juli   Bringstrup 9.00 og Sigersted 10.30 

19. juli   Bringstrup 10.30 

26. juli   Gyrstinge 10.30 

 Kirken 
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GUDSTJENESTELISTE 

Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge 

August 2020 

2. august  Sigersted 10.30 

8. august  KONFIRMATIONSGUDSTJENESTER  

 Bringstrup  9.00 og Gyrstinge 11.00 

9. august  Gyrstinge 9.00 og Bringstrup 10.30 

15. august  KONFIRMATIONSGUDSTJENESTE  

 Bringstrup  10.00 

16. august  Sigersted 9.00 og Gyrstinge 10.30 

23. august  Bringstrup 9.00 og Sigersted 10.30 

30. august  Gyrstinge 9.00 og Bringstrup 10.30 

September 2020 

6. september Sigersted 9.00 og Gyrstinge 10.30 

 

Alle gudstjenester er 

ved Peter Borring    

Sørensen, medmindre 

andet er angivet. 

OBS! Der tages forbe-

hold for ændringer her-

under myndighedernes 

krav i forbindelse med 

CONVI-19. 

 

 Kirken 
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KØKKEN I FRIHEDEN 

Vi havde store planer om at renovere køkkenet i Friheden i 

sommerferien. 

Men så kom coronaen og alle arrangementer blev aflyst frem til 

sidst i juni 2020. 

Vi revurderede vores planer og gik i gang med køkkenet med 

det samme, midt i marts måned. 

Så nu skulle huset gerne være klar til konfirmationer og andre 

fester i august-september måned. Det er også et par udlejnin-

ger i juni og juli som vi håber bliver til noget. 

Blandt andet skal vi være vært for Spire-gruppen fra Ringsted 

Ny Friskole (børn der skal starte i børnehaveklassen efter som-

merferien). Så der bliver liv i huset hele juni måned. 

Erik 

 Forsamlingshus 
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KONFIRMATIONER 2020 

Bringstrup  

Marinus Toftgaard Dreisig 

Sarah Eilsø Haugaard 

Isak Kjølner Juul 

Hjalte Jørgensen 

Victoria Lykke Priem 

Maja Holmgaard Christensen 

Amalie Demuth 

Laura Demuth 

Nicolaj Lerager Boastrup Hansen 

Magnus Elbæk Holm 

Esther Marie Hørlykke Jørgensen 

Angus Keinicke Kristiansen 

Josefine Haastrup Larsen 

Monique Nicole Niemann 

Malin Bjerregaard Pabijan 

Lukas Dominique Thomsen 

 

Gyrstinge  

Christoffer Schandorff Christensen 

Malte Noel Mørch Hansen 

Melea Farre Nielsen 

Oliver Overholdt 

 

 Kirken 
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Vil du være frivillig i Bringstrup-Sigersted  

I år skal der være 

valg til Menighedsrå-

det i Bringstrup-

Sigersted Sogn. Der 

bliver brug for nye fri-

villige medlemmer af 

menighedsrådet, da 

nogle af de nuværen-

de medlemmer stop-

per efter denne valg-

periode. Den nye 

valgperiode begynder 

1. søndag i advent 

2020. Så er du parat 

til at gøre en indsats lokalt, så har du chancen nu til at gø-

re en forskel. Der holdes offentligt orienteringsmøde om 

valg d. 9. juni 2020, hvor der orienteres om arbejdet i 

menighedsrådet og hvilke kommende opgaver der kendes. 

Selve valget finder sted d. 15. september 2020. Oriente-

ringsmødet holdes kl. 19.00 i ”Huset” i Bringstrup. Du er 

velkommen til at kontakte de nuværende menighedsråds-

medlemmer, hvis du er interesseret i at vide mere. Kon-

taktoplysninger finder du https://sogn.dk/bringstrup/

menighedsraadet 

Venlig hilsen Bringstrup-Sigersted Menighedsråd  

 Kirken 
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 Salg af passivt medlemskab  

BSIF har valgt ikke at lave dør til dør salg af passive 

medlemskaber i år.  

Vi vil som noget nyt kombinere medlemskabet med et 

lotteri, hvor vinderne bliver udtrukket på foreningens 

generalforsamling. 

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 lodtrækning. 

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, el-

lers 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 girokort. 

  Med venlig hilsen  

 Bringstrup-Sigersted IF 
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 BSIF 
Ingen fodbold 

Der har på grund af Corona virus, ikke været nogen fodbold-
træning og ingen kampe er blevet spillet endnu, og det er nok 
mest sandsynligt at turneringerne først genoptages efter som-
merferien. 

Vi håber at alle vores medlemmer igen vil være klar til at støtte 
op omkring foreningen når turneringerne genoptages. Kontakt 
holdlederne for oplysninger om træningsstart (se nedenfor). 

Der er dog et lyspunkt i denne tid, nemlig at kommenen har 
renoveret boldbanen, så det igen vil være muligt for vores 11 
mands hold igen at spille kampe i Bringstrup, det glæder vi os 
til. 

 

SENIOR: 

Vi har dog hårdt brug for nye og friske kræfter på seniorholdet, 
så hvis du er interesseret, så kontakt: holdleder Patrick Bendtsen 
på tlf. 22 15 41 29  

SUPER VETERAN OLDBOYS. (Over 50 år) 

Interesserede over 50 år kan kontakte Kenneth Errboe på tlf. 
2554 8341 

Allan 
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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 7. august 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 

bringstrupvej77@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 

 

 

 

 

 

Sorøvej 149 · 4173 Fjenneslev · Mobil 30 53 79 91 
mail@jpsigersted.dk 


