Bringstrup og
Sigersted

Fra Sigersted er der vide udsyn over landskabet - her mod Suså-dalen.

Bringstrup - Sigersted

I Bringstrup kan man gå aftentur i den lokale
skov, som er anlagt af menighedsrådet på
initiativ af lokalrådet. Skoven bruges aktivt til
bl.a. rollespil.

Her kan man have oplevelsen af at bo på
landet uden at være langt væk fra en større
stationsby, idet der er cykelafstand til Ringsted by. Der er også gode offentlige transportmuligheder fra området.

Historisk set har området været befolket
siden istidsjægerne. Ringsteds vel nok kendteste bronzealderhøj ligger syd for Sigersted.
Højen forbindes med sagnet om Hagbard og
Signe. Fra højen er der en formidabel udsigt
over Suså-dalen, der hvor Ringsted Å har sit
tilløb.

Bringstrup - Sigersted lokalområde består af
Bringstrup og Sigersted sogne samt Torpet og
Skellerød.

Der er en velfungerende friskole i Bringstrup.
Skolens bygninger er også rammen om en
række aktiviteter arrangeret af foreninger i
lokalområdet.
Kirkens aktiviteter henvender sig til alle aldersgrupper. Der er babysalmesang, minikonfirmander, koncerter, foredrag m.v.
Sigersted ligger højt i landskabet og fra kirken, som er den højst beliggende i Ringsted
Kommune, kan man se vidt omkring både
mod øst og vest. Herfra kan udsigten til Ringsted by med dens røde tage nydes.

At der er en lang tradition for sammenhold
i området vidner forsamlingshuset Friheden
om. Det er fra 1875 og måske landets ældste
forsamlingshus.
For tilflyttere er der mulighed for at købe et
eksisterende hus eller bygge et nyt i Bringstrup eller Sigersted, hvor der er private
udstykning.
Lokalråd: Bringstrup-Sigersted Lokalråd kan
kontaktes for eventuelle spørgsmål: Lárus
Ágústsson, bringstrupvej_77@mail.dk eller
5767 0720. Se også www.bs-lokalraad.dk

Fakta
Byer i området: Sigersted, Bringstrup, Ørslev
under Skoven, Torpet og Skellerød.
Antal indbyggere: 853 i Bringstrup og Sigersted sogn (januar 2013).
Skoler: Kildeskolen i Gyrstinge (0-6 kl.) med
SFO, Byskovskolen i Benløse (7-10 kl.) samt
Ringsted Ny Friskole (0-9 kl.) med SFO samt
CAMPUS skolen (10 kl.).

Forsamlingshuset Friheden i Bringstrup er måske
landets ældste forsamlingshus, fra 1875.

Børnepasning: Børnehave i Gyrstinge (v. Kildeskolen) samt skovbørnehave. Privat dagplejere.
Indkøb: Ringsted bys centrum ligger indenfor
4 - 6 km. Der er en slagter på Havrebjergvej.
Kollektiv trafik: Bus 406, 469 og 234 (mellem
Slagelse og Ringsted st.)
Forsamlingshus: Forsamlingshuset ’Friheden’ i Bringstrup er ramme om juletræsfest, Halloween, banko og loppemarked mm.

På Englerup Mølle er der nu ridecenter.

Fritid: Bringstrup - Sigersted Idrætsforening
har fodbold, gymnastik, krolf og badminton.
Midtsjællands rollespilsforeningen arrangerer
rollespil i Bringstrup skoven hver 3. lørdag i
måneden. Hver 1. mandag i oktober til april
afholdes madbix på skolen.
Kirkerne er rammen om en række aktiviteter
som musik, koncerter, babysalmesang, minikonfirmander, samt seniorklub (’tirsdagsklubben’), som afholdes i Gyrstinge.
Der er to ridecentre i området; på Englerup
Mølle og i Bringstrup.
Naturen i området giver gode muligheder for
vandre-, cykel- og løbeture.

Shelter og bålhytte ved Ringsted Ny Friskole.

Bibliotek: Bogbus 1 x ugl., til Bringstrup.
Kirke: Sigersted og Bringstrup.
Boliger: Ejer- og andelsboliger.
Ny bosætning: Der er i lokalplan 253 udlagt
areal til 3 nye boliger i Sigersted, syd for kirken og der er også ledige grunde i Bringstrup.
Erhverv: Der findes entreprenørvirksomheder,
snedker, tømrer, VVS, kedelservice, automekaniker, salg af dørgreb samt festudlejning
Her ud over er der et mikrobryggeri i Bringstrup som holder til i den gamle smedje.

I Bringstrup skov spilles der rollespil.

Planteforum som har detailsalg af planter
m.m. er beliggende meget tæt på sognegrænsen.

Historie
Historiens vingesus går over området, som
har været befolket kontinuerligt fra istidsjægernes tid. Ådale har gennem årtusinderne
været en kilde til liv og bosætning. Her kunne
der fanges fisk og åen kunne fungere som
transportvej. Da de omvandrende jægere
ændrede livsform og bosatte sig mere permanent var ådalens græsningsland en vigtig
kilde til dyrkning af agerbruget.

Til Hagbardshøj knytter der sig sagnet om Hagbard og Signe.

Sigersted Kirke ligger højt i landskabet.

Sigersted har gennem bondestenalderne
været et betydningsfuldt sted. Ved Hagbards
Høj er fundet en samlingsplads med religiøs
betydning. På et afgrænset område er de
døde blevet gravlagt – nogle nok midlertidigt
- indtil deres sidste hvilested; stendyssen var
blevet bygget. Det religiøse center findes nedenfor højen på det skråenende terræn mod
Susåen. Det er af samme karakter, som det
kendes fra bl.a. Sarup på Sydvestfyn.
Flere tusind år senere udspandt der sig også
et aktivt liv i området. Åen var en vigtig
transportvej for varer. På de lokaliteter hvor
varerne blev landet opstod der handelsliv. Fra
kalkmalerierne i den nærliggende Vrangstrup
kirke ved vi, at der har været et kildemarked
her i området.
Senere opstod landsbyerne Sigersted og
Bringstrup. I opførelsen af den nye tids kirker
tog man dog lidt af den gamle tro med idet
der på fundamentstenene til Sigersteds kirketårn ses både et hjultegn og et skåltegn. Det
er nok udtryk for, at sten fra nogle af områdets stendysser er blevet genanvendt i opførelse af kirken.

Bringstrup kirke har tårn mod øst. Kirken rummer
berømte kalkmalerier.

I modsætning til de fleste andre kirker har
Bringstrup kirke tårnet placeret mod øst.
Forklaringen herpå kan være at man ønskede
at markere at denne kirke lå på grænsen
mellem to herreder. Men forklaringen kan
også være af mere byggeteknisk karakter;
at undergrunden i den vestlige ende viste sig
ikke at kunne bære tårnets vægt hvorfor man
valgte at placere det mod øst. Bringstrup
kirke er i øvrigt kendt for nogle meget fine
kalkmalerier.
Både Bringstrup og Sigersted er landsbyer,
hvor spor af stjerneudskiftningen endnu kan
aflæses i landskabet.

Varden ved gadekæret i Sigersted er bygget af
marksten samlet i lokalområdet.

I Bringstrup boede en bonde som skrev sig
ind i Danmarkshistorien. Han hed Ole Hansen og var den første bonde i kongens råd
(Landstinget). En vej i Ringsted by er opkaldt
efter ham.

