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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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Lokalråd 
Landsbyforum holdt generalforsamling d. 27. april. Formanden 

ønskede ikke at fortsætte og Jens-Christian Nielsen fra Vetters-

lev blev valgt som ny formand. Jess Friis fra Gyrstinge valgtes 

som næstformand, Stef Mogensen fra Jystrup genvalgtes som 

sekretær og Lárus fortsætter som økonomiansvarlig, samt an-

svarlig for Temaudviklingspuljen og Kulturpuljen.  

Der er frist for ansøgninger til kulturpuljen til div. arrangemen-

ter og til Helhedsplanpuljen d. 15. maj. 

Landsbyforum vil i kommende år arbejde med stier på landet, 

mellem landsbyerne og sikre skolestier. Desuden er der stadig 

fokus på bosætning og hvordan vi kan forskønne vores landsby-

er.  

Lokalrådet holdt møde den 28. april. Forberedelserne til opta-

gelser til omkostningsfri professionel tilflytter og bosætningsfilm 

er godt i gang. Optagelserne foregår den 18. maj. Filmen, som 

vil vare 2-3 minutter, vil indeholde fakta om området, 2-3 korte 

interview og der vil blive filmet flere steder i området:  

• Kort intro til sognene (oplysninger fra velkomstfolderen) 

• Beliggenhed (kort vej til Ringsted med station og motor-

vej) 

• Interview med en tilflyttet ung familie  

• De tre nye huse til salg i midten af Sigersted 

• Droneoptagelser over landsbyerne, Hagbardshøj, samt 

engstykket, åen og Englerup 

• Sigersted gadekær og Sigerstedvarden (sagnet om kong 

Siger)  

• Omtale af kirkerne og mindestenen i Ørslev Under Skoven  

• Skolen og idrætspladsen 

• Præsten interviews som "ny" i sognene og om det kirkelige 

• Rollespilsforeningen 
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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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Lokalråd 
• Muligheder i fritiden: Englerup ridecenter og Idrætsfor-

eningen (fodbold, badminton, krolf) og den smukke natur 

• Sammenholdet og foreningslivet: lokalråd, fællesråd, 

landsbyforrum, mulighederne gennem helhedsplanen og 

puljerne 

• Friheden  

• Bringstrup skoven  

• Optagelser i en have.  

Filmen lægges på diverse hjemmesider og facebookgrupper og 

forventes at blive delt rigtig mange gange så mange får set 

den. 

Hjemmesiden opdateres når LokalNyt er klar i elektronisk form. 

Husk at sende besked til Lárus (bringstrupvej77@gmail.com) 

hvis du ønsker bladet elektronisk – så får du det 2 – 3 uger tid-

ligere end den trykte udgave. 

Hvis du får en ny nabo så giv besked til Lárus så vi eller du kan 

byde dem velkommen ved at give dem en velkomstfolder med 

fribillet til Madbix. 

Der er Fællesrådsmøde den 20. maj hvor vi skal have Hallo-

ween på plads og om vi evt. skal genoptage Sct. Hansbål i sko-

ven. De udskudte fælles generalforsamlinger afholdes  den 1. 

juni i Friheden kl. 19 (se et andet sted i bladet). 

Der afholdes planlægningsmøde for Onsdags Cafeen inden som-

merferien. Nye personer er interesserede i at deltage. Der ar-

bejdes bl.a. med høstfest hvor Café Ingeborg hjælper til ved at 

lave maden.    

Lokalrådet indkalder til borgermøde for drøftelse af opdateret 

helhedsplan i starten af efteråret. Planen skal gerne være klar 

inden ansøgningsfristen til Helhedsplanpuljen den 15.oktober. 

Mvh. 

Lárus  
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 BSIF 
Der afholdes ordinær generalforsamling i Bringstrup-Sigersted IF 

Dato: Tirsdag d. 1. juni 2021 kl. 19.00 

Sted: Bringstrup Forsamlingshus ”Friheden” 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Formanden aflægger beretning 

3. Udvalgsformændene aflægger beretning 

4. Kassereren aflægger beretning  

5. Indkommende forslag 

6. Valg til bestyrelsen 

7. Valg af suppleanter 

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 

9. Valg af udvalgsmedlemmer 

10. Valg af fanebærer og fanebærersuppleant 

11. Uddeling af årets lederpokal 

12. Eventuelt 

Forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde se-

nest 8 dage før generalforsamlingen.  

Der vil være bankospil med fine præmier efter generalforsamlin-

gen. 

På bestyrelsens vegne 

Kenneth Olesen 

Formand - BSIF 

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

Tirsdag d. 1. juni 2021 kl. 19.00 i forsamlingshuset Friheden. 

I lighed med de sidste år orienterer bestyrelsen for forsamlingshu-

set Friheden om foregående års arbejde og BSIF afholder general-

forsamling 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 undertegne-

de senest en uge før generalforsamlingen. 

Der skal vælges/genvælges 3 rådsmedlemmer og 1 suppleant. 

Med venlig hilsen 

Lárus Ágústsson 

Formand for Lokalrådet 

Bemærk ny dato 
Se brigstrup-sigersted.dk for evt. opdateringer 
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Da påsken nåede til Bringstrup 

I år forsøgte vi i menighedsrådet os med noget nyt i 

Bringstrup sogn, nemlig friluftsgudstjeneste til at hilse på-

sken velkommen med. Selvom vejret ikke var så forårsag-

tigt, som man måske kunne ønske sig, var det et en rar 

oplevelse at fejre gudstjeneste udendørs i år. Det er ble-

vet tilladt at fejre gudstjeneste for op til halvtreds menne-

sker, blot det foregår udenfor. Vores organist og kirkesan-

ger stod sammen med mig i præstegårdens garage. Me-

nigheden både sad og stod under kastanjetræet på gårds-

pladsen ved præstegården. Anden påskedag stod den lige-

ledes på  friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven i Gyr-

stinge. 

Ganske vist løber julen med den største opmærksomhed, 

men påsken er kirkens og kristendommens største højtid. 

Det var påskemorgen, at Jesus stod op af sin grav tre da-

ge efter korsfæstelsen langfredag. Men hvad kommer det 

os ved? Jo, påskedag fejrer vi, at Jesus Kristus er dødens 

overmand. Da Jesus opstod fra de døde, vandt livet over 

døden. Jesus er Guds søn. Han er både Gud og menneske. 

Undfanget af Helligånden og født af Jomfru Maria. Da Je-

sus blev korsfæstet led han på samme måde, som et hvil-

ket som helst andet menneske ville lide under den frygte-

lige mishandling. Da han døde, døde han som et menne-

ske, der mister livet. Og så stod han op fra graven.  

 

 Kirken 



9 

 

 Kirken 
Det er det underfulde ved opstandelsen. At et menneske 

dør og genopstår.  

Evangelieksterne, der handler om Jesu opstandelse, bliver 

læst ved begravelser og bisættelser. Det er netop, når vi 

befinder os i sorg og savn, at vi har behovet for at høre 

om opstandelsen. Den underfulde beretning om livet, der 

overvinder døden. Beretningen skal netop indgyde os håb 

i en situation, hvor sorgen hærger og sætter lange skyg-

ger ind i tilværelsen. Så er opstandelsen det lys, der lyser 

håb ind i sorgens mørke. Dette, at et menneske dør og 

genopstår, skænker os håbet på vores egen opstandelsen 

en skønne dag. Det er kødets opstandelse, som vi beken-

der troen på i trosbekendelsen.  

Mørket i form af sorg, vrede, had og jalousi kan ramme os 

alle, men opleves individuelt. Vi kan vise hinanden medfø-

lelse og lægge skuldre og øre til det menneske, der befin-

der sig i mørket, men vi kan ikke fuldt og helt sætte os i 

vedkommendes sted. I 2021 er det lidt anderledes. Vi står 

i den usædvanlige og ulyksalige situation, at vi bærer på 

den samme sorg. Sorg er måske så meget sagt, kunne 

man indvende, men det er sikkert, at alle har lidt afsavn i 

dette år, hvor pandemien har hærget. Vi lider alle afsavn i 

større eller mindre grad. Vi er i den grad i samme båd. 

Derfor har vi i 2021 et særligt behov for at høre det glade 

budskab om Jesu opstandelse. Jo, jeg havde forestillet  
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mig en boblende og spirende påskemorgen med forårsso-

len, der lyste gårdspladsen op med duften af foråret kil-

dende i næsten, mens vi stod under kastanjetræet og hør-

te det glade budskab. Lidt romantiker har man vel lov at 

være! Men opstandelsesbudskabet står stadig. 

Påskens glade budskab er, at livet vinder over døden. Det 

er det håb, som lyser ind i vores tilværelse her og nu med 

det evige liv som horisont for vores jordiske liv. Modsæt-

ningen er håbløsheden, som dræner mod og energi ud af 

alting. Håbet derimod, skænker os energien til at komme i 

gang og komme ud og se frem mod den dag, hvor vi igen 

må mødes med så mange så ofte, som vi selv ønsker. 

Energien og livslysten til at næres og trives i samværet 

med andre mennesker. Det er blevet sagt og skrevet før, 

men vi savner fællesskabet. I kirkerne savner vi mulighe-

den for at samle flere end de 13 mennesker, som vi må 

være på nuværende tidspunkt. Påskens glade budskab 

skænker os håb og energi til at se frem til den dag, hvor 

vi igen må mødes og dyrke det fællesskab, som er kende-

tegnende for Bringstrup og Sigersted sogne.  

(Forsinket) Glædelig påske! 

Sognepræsten 

 Kirken 
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AKTIVITETSKALENDER 

Uge-

dag 
Dato Aktivitet Tid Sted 

Tirsdag 01.06 

Generalforsamlinger:  

BSIF, Lokalråd og 

Forsamlingshus 

19.00 Friheden 

Se næste side for Kirken  

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 

Torsdag  Fodbold  
19.00 —

20.30 

BSIF/Boldbanen i 

Bringstrup 

MoBibben kommer stadig 

ikke til Bringstrup pga.  

COVID-19, da åbning kræver 

tjek af coronapas.  

Vi håber retningslinjerne æn-

dres snarest så denne service 

kan fortsætte. 

Se nyt på  

www.bringstrup-sigersted.dk 

Der tages forbehold for samlingsforbud.  

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

Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge 

Maj 

9. maj     Sigersted 9.00 og Bringstrup 10.30 

13. maj  Kristi himmelfarts dag – konfirmations-

gudstjeneste i Bringstrup 9.00 og kl. 11.00 

16. maj  Gyrstinge 9.00 og Sigersted 10.30 

23. maj  Pinsedag Sigersted 9.00 og Bringstrup 

10.30 

24. maj  Anden pinsedag Bringstrup 9.00 og      

Gyrstinge 10.30 

30. maj  Gyrstinge 9.00 og Sigersted 10.30 

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  

Juni 

6. juni  Sigersted 9.00 og  Bringstrup 10.30 

13. juni  Bringstrup 9.00 (Conni Gosmer Schmidt) 

20. juni  Gyrstinge 10.30 

27. juni  Bringstrup 9.00 og Sigersted 10.30 

Juli  

4. juli  Gyrstinge 9.00 og Bringstrup 10.30 

11. juli  Gyrstinge 10.30 

18. juli  Sigersted 10.30 

25. juli  Bringstrup 10.30 

August 

1. august  Gyrstinge 10.30 

8. august  Sigersted 10.30 

15. august  Bringstrup 9.00 (NN) 

22. august  Gyrstinge 9.00 (NN) 

29. august  Sigersted 9.00 (NN) 

 

Med forbehold for ændringer 

Sognepræsten 
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 Krolf 
Så blev det endelig forår igen og vi er godt i gang med 

krolfspillet. 

Vi kunne godt tænke os nogen flere medlemmer, så har 

du lyst og tid så kom ud og vær med til god motion, hyg-

geligt samvær under spillet og 

efterfølgende medbragt kaffe under banens dejlige halv-

tag. 

Vi spiller hver onsdag kl. 14.00 og når vejret tillader det, 

igen kl. 19.00. 

Vi ses på Bringstrup sportsplads. 

Mvh Kurt Due 
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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 

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

Og har startet turneringen, dog med Corona 

restriktioner, det vil sige at omklædningsrum-

mene stadig er lukkede til kamp og træning. 

Vi har hårdt brug for nye og friske kræfter på seniorholdet 

så hvis der er nogle derude der er interesseret i at spille fod-

bold eller I kender nogle så er I meget velkomne til at kontak-

te:  

holdleder Patrick Bendtsen på tlf 22 15 41 29 eller Allan Niel-

sen på bsif@mail.dk  

SUPER VETERAN OLDBOYS (Over 50 år) 

Veteranholdet er tilmeldt i 8 mandsrækken i b rækken her til 

foråret, så de har glædet sig til at komme i gang med kampe-

ne, efter og have trænet hele vinteren. 

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 samtidigt få noget kammeratligt sam-

vær med i købet 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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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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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 spil-

ler i forvejen, men blot har lyst til at komme 

ud og få lidt motion. 

BEMÆRK at pga. Coronasituationen skal i 

komme omklædt til træning, vi har ikke åb-

net omklædningsrummene til træning endnu. 

Der vil dog være adgang til toilet, hvis bliver 

nødvendigt.  

Links til turneringskampe 

Serie 5: 

https://www.dbusjaelland.dk/resultater/hold/142745_344865/

kampprogram 

Oldboys +32, 8 mands: 

https://minidraet.dgi.dk/forening/1750900/Hold/205823 

Superveteran +50, 8 mands: 

https://minidraet.dgi.dk/forening/1750900/Hold/205822 

 

BADMINTON:  

(Fra 1-10-21 hvis Corona restriktionerne tillader 

det) 

Det er muligt og spille badminton hverdage fra kl. 

18.00 - 22.00. 

Der spilles i gymnastiksalen på skolen, Ringsted Ny Friskole. 

 BSIF 

https://www.dbusjaelland.dk/resultater/hold/142745_344865/kampprogram
https://www.dbusjaelland.dk/resultater/hold/142745_344865/kampprogram
https://minidraet.dgi.dk/forening/1750900/Hold/205823
https://minidraet.dgi.dk/forening/1750900/Hold/205822
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Støt vores annoncører - de  

støtter os 

LAVSÆSON 2021 

5. marts—27. august 

Fredagsåbent 10.00-16.00 

HØJSÆSON 2021 

1. september til og med 23. december 

Hverdag 10.00-16.00 

Vi ses på Nordbjergvej 12 

Ørslev Under Skoven 

4100 Ringsted 
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SIDSTE FRIST 

 Stof til næste nummer af LOKAL NYT sendes 

elektronisk til Lárus på:  

bringstrupvej77@gmail.dk 

senest fredag den 6. august 2021 

Bladet uddeles ca. i uge:  

7, 21, 35 og 48 

REDAKTION 

Marianne Christiansen 

mfc51vaks@gmail.com 

Lárus Ágústsson 

bringstrupvej77 @gmail.com 

Kurt Hansen 

kurtsishest@gmail.com  

Kirsten Nielsen 

meyer20a@gmail.com  

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