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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 
De udskudte fælles generalforsamlinger blev afholdt den 1. juni 

i Friheden kl. 19. Lokalrådets generalforsamling resulterede i 

et fuldtalligt lokalråd. Vi byder velkommen til Katrine Strårup 

(Skellerød) og Malene Juel Søgaard (Sigersted).  

På konstituerende møde blev posterne fordelt som følger: 

Formand   Lárus Ágústsson 

Næstformand  Niels Skovgaard 

Kasserer   Lárus Ágústsson 

Sekretær   Lene Pedersen 

Fællesråd  Lárus Ágústsson og Lene Pedersen 

LokalNyt   Lárus Ágústsson 

Landsbyforum  Lárus Ágústsson, sup. Lene Pedersen 

Webmaster      Bruce Campbell 

Menige medl.  Katrine Strårup og Malene Juel Søgaard 

Karina Nielsen er suppleant. 

Den nye film om området indeholder fakta om området, 4 kor-

te interview og er filmet flere steder i området.  

Filmen er blevet rigtig god, der er link til den på vores hjemme-

side: https://www.bringstrup-sigersted.dk Filmen lægges på 

diverse hjemmesider og facebookgrupper og forventes at blive 

delt rigtig mange gange så mange får set den. 

Halloween fejres lørdag den 6. november. Programmet bliver 

som tidligere med rollespil, hygge og uhygge i præstegårdsla-

den, optræden i kirken og madbix i forsamlingshuset. 

https://www.bringstrup-sigersted.dk
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 Lokalråd 
Der har været planer om ca. 53 ha stor solcellepark i Skelle-

rød. Beboerne var indkaldt til informationsmøde før sommerfe-

rien. På mødet gav det store antal fremmødte naboer udtryk for 

deres modstand til parken. Der var på forhånd udpeget to tals-

mænd og beboerne havde hyret en advokat. Den nye kommu-

neplan 2022-2030 er netop sendt i høring. I den er der ret-

ningslinjer for solcelleparker og Skellerød er omtalt som et me-

get sårbart område. Hvis planerne til trods for den store mod-

stand resulterer i en høring, kan der forventes mange hørings-

svar.     

Lokalrådet inviterer til borgermøde den 30. september kl. 19 i 

Friheden. Vores helhedsplan skal opdateres og på borgermødet 

efterlyses gode ideer til projekter som vi kan søge penge til i 

Helhedsplanpuljen. Gerne store projekter som kan sætte gang i 

udviklingen af vores område – der er mange penge i puljen 

(1,25 mio. om året i deling mellem de 10 lokalområder) og det 

har knebet med gode ansøgninger på det sidste. 

Vælgermøde forud for kommunalvalget afholdes i Bringstrup 

forsamlingshus onsdag den 27. oktober 2021 kl. 19 – 21.30. Vi 

forventer at de opstillede partier sender en kandidat til panelet. 

I en indledende runde vil vi bede kandidaterne om at have fo-

kus på:  

• Landdistriktspolitik,  

• Trafik og busdrift,  

• Stier og stisystemer,  

• Forsamlingshuse og puljer (helhedsplanpuljen, temaudvik-

lingspuljen og kulturpuljen).  
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 Lokalråd 
Herefter kan der stilles spørgsmål til de enkelte kandidater fra 

salen. I kaffepausen hvor der kan købes kaffe og madder og 

diverse drikkelse er der mulighed for snak ved bordene. I pau-

sen kan gæsterne skrive spørgsmål på en seddel med navn og 

give til ordstyreren som efter pausen læser udvalgte spørgsmål 

op og kandidaterne svarer.  

Til sidst får kandidaterne kort tid til afrunding. 

Hjemmesiden opdateres når LokalNyt er klar i elektronisk 

form. Send besked til Lárus (bringstrupvej77@gmail.com) hvis 

du ønsker bladet elektronisk – så får du det 2 – 3 uger tidligere 

end den trykte udgave. 

Hvis du får en ny nabo så giv besked til Lene (sms 25466188 

og/eller mail: lsp@knus.dk) så vi eller du kan byde dem vel-

kommen ved at give dem en velkomstfolder med fribillet til 

Madbix. 

Lárus 

Vælgermøde forud for  

kommunalvalget afholdes i 

 Bringstrup forsamlingshus  

onsdag den 27. oktober 2021  

kl. 19 – 21.30.  

mailto:lsp@knus.dk
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ÅBEN CAFÈ i Friheden sæsonen 21-22 

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.  

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. 

 Café Friheden 
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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 

Planen for sæsonen 2021—2022 

er: 

15-09 2021 Høstfest, fællesspis-

ning, grillet gris.  

20-10 2021 Basar-bytte-salg-

marked. 

17-11 2021 Juleafslutning. Otto Lundgaard holder fore-

drag om Storm P.  

19-01 2022 Lokalhistorie og billeder ved Lene. 

16-02 2022 Kurt Frederiksen foredrag om sin tur til Island 

med traktor (se nærmere i næste blad). 

16-03 2022 Afslutning. Foredrag ved Henrik Uth (se nær-

mere i næste blad).  

Lene 

 Café Friheden 

HUSK TILMELDING TIL HØSTFEST senest 8. sept.  
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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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 Krolf 
Nu er vi godt i gang med krolf-spillet. Vi er en lille flok der 

mødes og spiller krolf hver onsdag eftermiddag kl. 14 og 

igen kl. 19 om aftenen. Det foregår nede på banen ved 

Bringstrup skole. 

Vi spiller krolf mere eller mindre koncentrerede, griner og 

hygger os. 

Vi vil meget gerne have nogle flere at spille med og mod. 

Så hvis du tror det er noget for dig kan du møde op på 

onsdag til et uforpligtende slag krolf. 

På krolfholdets vegne 

Marianne F. Christiansen 
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Banko i Bringstrup forsamlingshus 

Tirsdag d 26-10-2020 kl. 19.00 

Kom og få en fornøjelig aften i ”Friheden”. 

Måske vil du være den heldig vinder af en and på 3 — 4 

kg eller en dejlig kødpakke. Igen i år sætter vi 16 æn-

der og 16 kødpakker samt en flot slagtefad på højkant. 

Allerede fra kl. 18 kan man købe øl og vand samt kaffe 

og the og en dejlig pålægsmad og kage. 

Så mød op og få en glad og fornøjelig aften. 

Overskuddet går til husets forskønnelse. 

Bestyrelsen for Bringstrup forsamlingshus ”Friheden” 

 Forsamlingshus 

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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 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 ser frem til at starte igen, og det bliver med 

et seniorhold i serie 6. 

Vi har hårdt brug for nye og friske kræfter 

på seniorholdet 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 Nielsen 

på bsif@outlook.dk  

Serie 6 

https://www.dbusjaelland.dk/resultater/hold/142745_355845/

kampprogram  

SUPER VETERAN OLDBOYS. (Over 50 år) 

Veteranholdet er tilmeldt i 8-mands rækken i b-rækken her til ef-

teråret, så de glæder sig også til at komme i gang med turnerin-

gen igen. 

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 samvær 

med i købet.   

Så kontakt Patrick Bendtsen på tlf. 22 15 41 29 

eller Allan Nielsen på bsif@outlook.dk  

mailto:bsif@outlook.dk
https://www.dbusjaelland.dk/resultater/hold/142745_355845/kampprogram
https://www.dbusjaelland.dk/resultater/hold/142745_355845/kampprogram
mailto:bsif@outlook.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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 BSIF 
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 forvejen, men blot 

har lyst til at komme ud og få lidt motion. 

BEMÆRK at pga. Corona-situationen skal i komme omklædt til 

træning, vi har ikke åbnet omklædningsrummene til træning end-

nu. 

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

Links til turneringskampe i 8 mands DGI  

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

BADMINTON: 

Vi håber at det bliver er muligt at spille badminton 

hverdage fra kl. 18.00 - 22.00 fra den 1-10-21 til 

31-3-22.  

Det skal dog understreges, at det er helt af-

hængigt af Corona situationen om det bliver mu-

ligt at tilbyde Badminton.  

Der spilles i gymnastiksalen på skolen, Ringsted Ny Friskole. 

Hvis du/I er interesserede i at spille, så kontakt Allan Nielsen på 

bsif@outlook.dk for nærmere info. 

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

Hjemmeside: https://www.holdsport.net/klub/bringstup-

sigersted-if  

https://minidraet.dgi.dk/Forening/1750900?aktivitet=40
mailto:bsif@outlook.dk
https://www.holdsport.net/klub/bringstup-sigersted-if
https://www.holdsport.net/klub/bringstup-sigersted-if
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AKTIVITETSKALENDER 
Uge-

dag 
Dato Aktivitet Tid Arrangør/Sted 

Onsdag 15.09 
Åben Café 

Høstfest 

14 

18 
Café Friheden  

Mandag 04.10 Madbix 18 Skolen 

Onsdag 20.10 

Åben Café 

Fællesspisning 

Basar-bytte-salg-

marked 

14 

18 

19 
Café Friheden  

Tirsdag 26.10 Banko 19 
Bringstrup Forsam-

lingshus 

Onsdag 27.10 
Vælgermøde forud 

for kommunalvalget 
19 

Lokalrådet / Brings-

trup forsamlingshus  

Lørdag 06.11 

Halloween rollespil 

Forestilling 

Madbix 

14 

17 

18 

Præstegårdsladen, 

kirken og  

forsamlingshuset 

Onsdag 17.11 

Åben Café 

Fællesspisning 

Otto Lundgaard hol-

der 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 bille-

der ved Lene 

14 

18 

19 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 

Torsdag  
Fodbold, alle 

hold 

19.00 —

20.30 

BSIF/Boldbanen i 

Bringstrup 

Alle dage  
(1-10-21—31-03-

22) 

Badminton 
18.00—

22.00 
Skolen 

MoBibben kommer til 

Bringstrup: 

23. — 29. august 

20. — 26. september 

18. — 24. oktober 

15. — 21. november 

13. — 19. december 

10. — 16. januar 

 

 

Husk madbix tilmelding til  

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

Lørdag den 6. november inviterer Fæl-

lesrådet til Halloweenarrangement i 

Bringstrup  

Kl. 14.00 Start i præstegårdsladen. Midtsjællands 

Rollespilsforening arrangerer rollespils 

tema. Der vil være kampplads, smink-

ning, skrækbane, 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 Forestilling i børnehøjde i kirken.  

Kl. 18.00    Fællesspisning/madbix i forsamlingshu-

set. Tilmelding til Lis: 22 81 29 14  eller 

Lena: 29 25 62 51 - senest onsdag d. 2. 

november. Pris for spisning er 50 kr. for 

voksne og 20 for børn. 

Fællesrådet har fået støtte fra kommunens Tema-

udviklingspulje til arrangementet. 

Alle er velkomne  

Fællesråd 
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 Kirken 
GUDSTJENESTELISTE 

Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge 

September 

5. september   Bringstrup 9.00 og   Gyrstinge 10.30 

12. september  Gyrstinge 9.00 og    Bringstrup 10.30 

19. september  Sigersted 9.00 og    Gyrstinge 10.30 

26. september Bringstrup 10.30 – HØSTGUDSTJENESTE  

Oktober 

3. oktober        Sigersted 10.00 – KONFIRMATION 

10. oktober Gyrstinge 10.30 

17. oktober       Gyrstinge 9.00 og Sigersted 10.30 

24. oktober       Bringstrup 10.30 

31. oktober      Sigersted 9.00 og Gyrstinge 10.30 (Prædikant: 

cand. theol. Benedikte Sveigaard. Liturg: PBS) 

November 

7. november   Alle helgens dag Bringstrup 16.00 

14. november  Sigersted 9.00 (Conni Gosmer Schmidt) 

21. november  Bringstrup 9.00 og Sigersted 10.30 

28. november  Jule - og familiegudstjeneste Gyrstinge 15.00 

 

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  

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 

 

Med forbehold for ændringer 

Sognepræsten 
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 Kirken 
PASTORATSGUDSTJENESTER 

Med virkning fra og med den 1. maj i år afholder vi ikke længe-

re to fulde søndagsgudstjenester, højmesser, i Bringstrup-

Sigersted-Gyrstinge pastorat. Efter den 1. maj bliver den tidlige 

gudstjeneste kl. 9.00 en såkaldt fromesse, dvs. en kortere 

gudstjeneste uden nadver og med fire salmer. Den sene guds-

tjeneste kl. 10.30 er fortsat en helt almindelig højmesse. Med 

forbehold for ferieperioder vil der således fortsat være højmes-

se i en af pastoratets tre kirker hver søndag.  

Denne ændring i gudstjenestefrekvensen er helt i overensstem-

melse med den permanente ordning for gudstjenestefrekvens, 

som trådte i kraft i Roskilde Stift fra den første søndag i advent 

2014. Ifølge denne ordning skal der i flersognspastorater være 

mindst to gudstjenester hver søndag. I ferieperioder, hvor præ-

ster vikarierer i nabosogne, skal der afholdes mindst en søn-

dagsgudstjeneste i hvert pastorat.  

Konfirmander 2021: 

Bringstrup lørdag den 18. september kl. 9.00: 

Marie Stougaard Hjortshøj 

Bringstrup lørdag den 18. september kl. 11.00: 

Augusta Krabbe Trolle, Noah Ocean Keenan, Charlona Joy Brio-

nes Nielsen, Viggo Dalskov Ståhle Rasmussen, Sebastian Nør-

gaard-Olsen 

Sebastian Irgens, Bertram Russell Schleidt, Nanna Liv Høeg 

Hansen og Christoffer Neve Jensen 

Sigersted søndag den 3. oktober: 

Alberte Wohlers Lund 

 

 Sognepræsten 
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 Kirken 
Nyt tillæg til salmebogen – ”100 salmer” 

I dette forår har vi taget salmetillægget 100 salmer i brug i vo-

res tre kirker. Tillægget udkom i 2016. I 2013 tog forlaget Eksi-

stensen (dengang Anis) initiativ til at udarbejde et nyt salme-

bogstillæg. Ifølge forordet til 100 salmer var det hensigten at 

samle det bedste fra de seneste års salmeproduktion i et tillæg, 

der kan finde plads ved siden af Den Danske Salmebog som et 

supplement til denne. Redaktionsgruppen bestod af tre præster, 

tre organister, professor emeritus, dr.theol. Kirsten Nielsen og 

biskop Tine Lindhardt. Redaktionsgruppen prioriterede poetisk, 

teologisk og musikalsk kvalitet. Desuden tog man hensyn til, 

om salmerne egnede sig til fællessang.  

Inden salmerne blev udvalgt, blev der sendt en forespørgsel ud 

til en række menigheder, præster, organister med det simple 

spørgsmål: ”Hvilke salmer synger I derude?”. Udgivelsen be-

står, ud over salmebogen, også af en nodebog. Melodierne kan 

høres på www.100salmer.dk. Det er også muligt at høre melo-

dierne på www.youtube.com, hvor det tilmed er muligt at finde 

alternative fortolkninger af dem.  

Vi har allerede sunget fra tillægget ved et par gudstjenester, og 

de lader til at udgøre et friskt og relevant supplement til de 

gammelkendte salmer, som vi selvfølgelig stadig skal synge. 

Det er altid rart at synge gammelkendte salmer i en gudstjene-

ste. Men selv de gamle salmer har vi på et tidspunkt måttet læ-

re fra bunden. Nu skal vi til at lære de nye salmer fra 100 sal-

mer. Fremover vil der i løbet af en gudstjeneste tit og ofte være 

valgt mindst en salme fra tillægget, så vi kan få salmerne fra 

100 salmer ”sunget ind” og få dem lært, så de nye salmer også 

engang bliver en af de gode, gamle salmer.  

Sognepræsten 

http://www.100salmer.dk
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 Kirken 
Da Bringstrup var ”stationsby” 

I vores lokalområde er Ringsted vores nærmeste stationsby. 

Skal vi med toget, må vi til Ringsted station. Det er også der, at 

vi henter de gæster, som har rejst med toget. Sådan har det 

ikke altid været. I perioden 1931-1955 kunne man stige af og 

på toget i Bringstrup. Trinbrættet lå tæt på broen, hvor Bring-

strupvej bliver ført over jernbanen. 

Danmarks første jernbane åbnede i 1847 mellem Roskilde og 

København. Ni år efter, den 27. april 1856, åbnede strækningen 

mellem Roskilde og Korsør via Ringsted, Sorø og Slagelse. 

Strækningen som uformelt kaldes Vestbanen eller mere speci-

fikt Den sjællandske Vestbane, blev drevet af Det sjællandske 

Jernbaneselskab, der overgik til staten i 1880. DSB oprettedes i 

1885. 

På dette stykke græs lå perronen for vestgående tog mod Sorø.  
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Bringstrup trinbræt (med den officielle DSB-forkortelse Brt) 

blev oprettet i 1931, 75 år efter banens åbning, og lå 67,6 

km fra Københavns Hovedbanegård. På trods af navnet lå 

trinbrættet i Sigersted sogn. Åbningen var forbindelse med, 

at lokaltrafikken mellem Roskilde og Korsør gik fra dampdrift 

til dieseldrift. Dieseldrevne lokomotiver har lettere ved at 

standse og komme op i fart igen, hvilket gør det muligt at 

oprette flere standsningssteder. Ifølge hjemmesiden 

www.danskejernbaner.dk blev Bringstrup trinbræt nedlagt i 

1955.  

Mængden af litteratur om Bringstrup trinbræt er - helt ufor-

ståeligt! - begrænset. Derfor var det helt oplagt at tale med 

et menneske fra vores lokalområde, der ved noget om jern-

baner og endda bor meget tæt på banen, nemlig Gunnar 

Christensen fra Bringstrupvej 9. Gunnar beretter om sit lange 

arbejdsliv ved DSB, som indledtes i 1962 på den daværende 

Fjenneslev station som banearbejderaspirant. Turen på fire 

km til Fjenneslev foregik ad den kortest mulige vej, nemlig 

på skinnerne med skinnecyklen som transportmiddel i ret-

ning mod Sorø. Inden man sprang på skinnecyklen, havde 

man omhyggeligt orienteret sig om toggangen på stræknin-

gen. Gik der 20 minutter, inden toget kom, kunne man godt 

nå at køre de fire km på skinnecykel.  

Opkaldet foregik via linjetelefonen, som var kommunikati-

onsmidlet, før nogen havde tænkt på radioer, mobiltelefoner 

og lignende. Gunnar fortæller, at der var et forhold, man al-

tid skulle tage i betragtning, når man transporterede sig på 

skinnecykel. Det var, at færdslen altid foregik i venstre spor, 

så man kunne orientere sig efter modgående trafik.  

http://www.danskejernbaner.dk
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Var uheldet ude, havde man tre muligheder:  

• Man kunne forsøge at løfte skinnecyklen af sporet. Men så 

skulle man være hurtig.  

• Nåede man ikke det, skulle man vippe cyklen og køre i 

grøften.  

• Tredje mulighed var at springe af skinnecyklen og lade to-

get knuse skinnecyklen.  

Om kørslen på skinnecykel fortæller Gunnar følgende: En mor-

gen, hvor det var meget tåget, skulle jeg køre til Fjenneslev 

station ad det venstre spor. Jeg ringede til stationen for at hø-

re, om der var et tog på vej. Fra stationen var beskeden, at der 

ikke var tog på vej, det var kørt, så jeg satte skinnecyklen på  

Udsigten fra haven på Bringstrupvej 9. Ved bropillerne lå perro-
nen for østgående tog mod Ringsted.   
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sporet og begyndte at køre mod Fjenneslev, men efter ca. 100 

meters kørsel så jeg i den meget tætte tåge en sort mur foran 

mig. Det var en E-maskine (damplokomotiv). Der var kun ét at 

gøre: Jeg vippede skinnecyklen og mig selv ud i grøften. Da jeg 

svingede skinnecyklen ud i grøften, var det lille sidehjul på skin-

necyklen så tæt på toget, at toget nåede at ramme sidehjulet 

samtidig med, at cyklen og jeg selv var på vej ned i grøften. 

Det var tæt på! Jeg måtte blive hjemme resten af dagen. Det 

var et større chok og en oplevelse, som jeg aldrig vil glemme. 

Den teoretiske del af jernbaneuddannelsen foregik på DSB’s ho-

vedkontor på Sølvgade i København. Man kunne ikke lade aspi-

ranterne øve sig på det rigtige sikkerhedssystem. Derfor havde 

man i kælderen under hovedkontoret en attrap, hvor aspiran-

terne kunne øve sig. Efter en uge på skole blev aspiranterne 

sendt ud på tjenestestederne som afløsere. Fjenneslev station, 

hvor Gunnar indledte sin tjeneste ved banen, blev nedlagt for 

persontrafik i 1962. Stationen var dog fortsat hjemsted for ba-

nekolonne 36, hvor ti mand var ansat indtil 1968.  

Inden Bringstrupvej blev ført over banen på broen, var over-

skæringen sikret med elektriske bomme. Inden den teknologi-

ske udvikling nåede dertil, var det ledvogterens opgave at sikre 

vejoverskæringen. Ledvogterne var de banearbejdere, der be-

vogtede jernbaneoverskæringerne, før de blev sikret med ma-

nuelt betjente bomme og blink.  

Det var ledvogterens opgave at lukke de låger (et led er en låge 

i en indhegning), der sikrede, at al anden trafik ikke bevægede 

sig over skinnerne, når toget passerede. Ledvogterne boede 

som oftest i et hus, en tjenestebolig, beliggende ved siden af 

den overskæring, som den enkelte ledvogter var ansvarlige for  

 Kirken 
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at bevogte. Ledvogterhusene er nummererede. Ofte ses numre-

ne stadig på de huse, som er bevarede. Ledvogterhuset ved 

Bringstrup havde nummeret 43a, hvilket betyder, at der lå 43 

ledvogterhuse mellem København og Bringstrup.  

I 1955 blev Bringstrup trinbræt nedlagt, men Den sjællandske 

Vestbane er fortsat en af hovednerverne i den danske jernbane-

struktur.  

Gunnar fortsatte sin karriere ved DSB som banebetjent, bane-

montør, formand og nåede positionen som banemester i Ring-

sted med ansvaret for den daglige ledelse af 24 ansatte og hele 

strækningen fra Borup til Korsør og fra Ringsted til Glumsø 

samt restbanerne (nedlagte strækninger uden daglig trafik) 

Slagelse-Næstved, Slagelse-Værslev og Dalmose-Skælskør. 

Mens vi sidder i haven, må vi afbryde samtalen, hver gang et 

tog passerer på den stærkt trafikerede strækning. Det bliver da 

meget klart, hvor mange tog, der kører igennem vores lokalom-

råde hver dag og nat.  

Indkørslen til Bringstrupvej 9 

er den tidligere linjeføring for 

Bringstrupvej, der skar banen 

på dette sted. Skinnecyklen 

stod parkeret, hvor grantræ-

et står i dag.  
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Ledvogterhuset 

ved Bringstrupvej 

ca. 1950. Th. for 

vejen, (den nu-

værende indkør-

sel til Bringstrup-

vej 9) ses ledvog-

terhuset. Til ven-

stre for vejen lå 

perronen for de 

vestgående tog 

mod Sorø.  

Længst til højre i billedet ses klokken, der ringede, når toget 

kom. Fundamentet til skorstenen i billedets højre side findes 

stadig på arealet mellem grunden Bringstrupvej 9 og banelege-

met. I midten af billedet ses læskuret, som en tidligere ledvog-

ter fik etableret. Det blev senere til kolonihavehus i Ringsted. 

Bygningen mellem læskuret og skorstenen er blokken. Billedet 

er fra Ringsted Arkiv. 

Som borger på vores egn mærker man ikke meget til togene på 

banen, der skærer igennem vores lokalområde. Da vi ikke læn-

gere har et trinbræt, er jernbanen blot noget, vi passerer på 

køreturen ad Bringstrupvej. I stilheden om morgenen og om 

aftenen kan man godt høre togene passere forbi som et minde, 

om dengang Bringstrup var stationsby 

Kilder: Niels Jensen: Vestsjællandske jernbaner. Ringsted arkiv. 
Hjemmesiden www.danskejernbaner.dk En stor tak til Gunnar 
for at fortælle om sin tid ved DSB. 

Sognepræsten 

 Kirken 

http://www.danskejernbaner.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 

Vælgermøde i Bringstrup forsamlingshus 

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

Bringstrup-Sigersted Lokalråd inviterer til vælgermøde i 

Bringstrup Forsamlingshus, Egerupvej 6. Vælgermøderne i 

”Friheden” har de tidligere gange været velbesøgt.  

I en indledende runde vil kandidaterne have fokus på: Landdi-

striktspolitik, Trafik og busdrift, Stier og stisystemer, Forsam-

lingshuse og Puljer (helhedsplanpuljen, temaudviklingspuljen 

og kulturpuljen).  

Herefter kan der stilles spørgsmål til de enkelte kandidater fra 

salen. I kaffepausen hvor der kan købes kaffe og madder og 

div. drikkelse er der mulighed for snak ved bordene. I pausen 

kan gæsterne skrive spørgsmål på en seddel med navn og give 

til ordstyreren som efter pausen læser udvalgte spørgsmål op 

og kandidaterne svarer. Til sidst får kandidaterne kort tid til 

afrunding. 

Mvh. Lárus Ágústsson, Bringstrup-Sigersted Lokalråd 

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 22. oktober 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  
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