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Indledning 

Der sættes i øjeblikket fokus på landområderne - både på landsplan og lokalt. Ring-

sted Kommune er i gang med at udforme den fremtidige landdistriktspolitik. Der er 

sat penge af til de lokale landområder i Kommunen. Landsbyforum arbejder for, at 

der bliver en helhedsplan/udviklingsplan for landdistrikterne og denne plan skal 

hvile på, hvad de enkelte områder har af ønsker. 

I Bringstrup-Sigersted lokalområde 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. Der er en velfun-

gerende friskole i Bringstrup. Skolens bygninger er også rammen om en række ak-

tiviteter arrangeret af foreninger i lokalområdet. Kirkens aktiviteter henvender sig 

til alle aldersgrupper. Der er babysalmesang, minikonfirmander, koncerter, fore-

drag m.v. 

Bringstrup-Sigersted området er desværre kendetegnet ved, at vi ikke har et natur-

ligt centrum/samlingssted. Alligevel har vi lyst til og brug for at lære hinanden at 

kende og lave noget sammen. 

Borgermøder I forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen blev der afholdt borgermøde i 

forsamlingshuset i Bringstrup – Friheden – d. 23. april samt møde i aktivitetsgrup-

pen den 3. juni (20 deltagere) og 10. september 2014 (20 deltagere). Borgermødet 

havde 62 deltagere fra hele området: Bringstrup, Ørslevunderskov, Sigersted, Si-

gersted Huse, Torpet mm. Helhedsplanen er også drøftet på møde i Lokalrådet den 

26. august og Fællesrådet den 29. april, den 11. juni og den 23. september. Referat 

fra borgermødet den 23. april kan ses i Bilag A.  

Redaktion Helhedsplanen er redigeret af Lárus Ágústsson formand for Lokalrådet. Alfred 

Heebøll og Lene S. Pedersen har ydet stort bidrag til teksten og Fællesrådet har 

ageret Styregruppe for udarbejdelsen. 

Første udkast Denne udgave af Helhedsplanen skal opfattes som første version af planen. Planen 

vil blive opdateret og justeret løbende f.eks. i forbindelse med Landsbyforums be-

handling af de 10 lokalområdets handlingsplaner. 

  

Focus på landområ-

derne 

Manglende natur-

uligt centrum 
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1 Bringstrup-Sigersted Lokalområde 

Området Bringstrup-Sigersted Lokalområdet består af sognene Bringstrup og Sigersted samt 

Torpet og Skælderød og landområderne mellem Ringsted og Bringstrup som hører 

til Sct. Bendts Sogn. Området svarer til den tidligere Bringstrup-Sigersted Kom-

mune og oplandet til den tidligere Bringstrup skole. 

 

Figur 1 Kort over lokalområderne i Ringsted Kommune. Fra Forslag til Landdistriktpolitik 

2014-2018. Høringsudgave 2014. 
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1.1 Analyse  

Pr. 1. april 2014 boede 853 mennesker i Bringstrup og Sigersted sogne som er en 

stigning på 64 mennesker i forhold til 1. januar 2007 hvor der var 789 personer. 

Stingingen svarer til 8%. Til sammenligning faldt antal indbyggere i landsognene i 

Ringsted Kommune med 1% i samme periode og antal indbyggere i Ringsted-

Benløse steg med 10%. Det skal bemærkes at Torpet er en del af lokalområdet, 

men hører til Sct. Bendts sogn og tæller derfor med i tallene for Ringsted-Benløse i 

denne statistik. Se Figur 2. 

 

Figur 2. Udvikling i antal indbyggere i Bringstrup og Sigersted sogne i perioden 2007 – 2014. 

Kilde: Danmarks Statistik. 

Pr. 1. jan. 2014 fordelte 851 indbyggere sig som vist i Figur 3. 

 

Figur 3. Fordeling på aldersgrupper pr. 1. jan. 2014. 

Den store gruppe 18 – 64 år tæller 64% af indbyggerantallet og de tre andre grup-

per tæller 11 – 13% hver. Der er 12 – 13 indbyggere i gennemsnit i hver af årgan-

gene 0 – 64 år og ca. halvt så mange i årgangene fra 65 år. Statistikken viser en god 

aldersspredning i lokalområdet.  
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Byer i området Sigersted, Bringstrup, Ørslev under Skoven, Torpet og Skellerød er alle skiltet som 

byzone. Hertil kommer Sigersted huse ved Sorøvej hvor der ikke er byzone.  

Institutioner   Ringsted Ny Friskole (0-9 kl.) med SFO, Kildeskolen i Gyrstinge (0-6 kl.) med 

SFO, Byskovskolen i Benløse (7-10 kl.) samt CAMPUS skolen (10 kl.). 

 Området har ingen vuggestuer eller børnehaver, men en friskole med SFO hvor der 

er 241 elever i 0 – 9. klasse.  

 Friskolen har en legeplads. Der er ikke ungdomsskole i området. Friskolen har en 

gymnastiksal og idrætsforeningens klublokale er på skolen. Gymnastiksalen an-

vendes til Madbix (se senere) og idrætsforeningens gymnastik, men ikke til fester 

udover i skolen regi. Skolekøkkenet anvendes i forbindelse med Madbix. Ved sko-

len er der etableret shelter og bålhytte som bl.a. anvendes af Midtsjællands Rolle-

spilsforening. 

Forsamlingshus Forsamlingshuset i Bringstrup er ejet af en fond og driver af fondsbestyrelse med 

lokale medlemmer. Forsamlingshuset har en stor sal, en mindre sal og et mødeloka-

le. Forsamlingshuset har et køkken og udlejes til private fester. 

Cykelstier  Der er cykelsti fra Ringsted mod Sigersted Huse og videre til Sorø, mellem 

friskolen og Bringstrup samt mellem Bringstrup og Ørslev Under Skoven. 

Børnepasning  Børnehave i Gyrstinge (v. Kildeskolen) samt skovbørnehave. Private 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 er fra 1875 og måske landets ældste forsamlingshus. 

Forsamlingshuset er ramme om juletræsfest, Halloween, banko og loppemarked 

mm. 

Fritid  Bringstrup - Sigersted Idrætsforening har fodbold, gymnastik, krolf og badminton.  

Figur 4 Den nord-

lige del af lokalom-

rådet med Torpet i 

forgrunden, og Ørs-

lev under Skoven 

øverst til venstre. 

Rollespil  

 

 

Midtsjællands rollespilsforening arrangerer rollespil i Bringstrup skoven hver 3. 

lørdag i måneden. Hver 1. mandag i oktober til april afholdes Madbix på skolen.  
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Foreningslivet i området beskrives i afsnit 0. 

Kirkerne Kirkerne er rammen om en række aktiviteter som musik, koncerter, 

babysalmesang, minikonfirmander, samt seniorklub (’tirsdagsklubben’), som af-

holdes i Gyrstinge. 

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 mikro-

bryggeri i Bringstrup som holder til i den gamle smedje. Planteforum som har de-

tailsalg af planter m.m. er beliggende på Sorøvej. 

Se også bilag B og C. 

1.2 Kulturmiljø og arkitektur  

Fortidsminder Ringsted Kommune har fortidsminder fordelt over hele kommunen. Et 

fortidsminde er et synligt spor af fortiden i landskabet i særlig grad fra perioden før 

skriftlige vidnesbyrd. Fortidsminder er for eksempel gravhøje, stendysser, jættestu-

er, skåltegn, bautastene, runestene, oldtidsveje, helleristningssten, vildtbanepæle, 

milepæle, kors voldsteder, tilflugtsborge med videre. Dog betragtes også visse se-

nere spor i landskabet som fortidsminder som for eksempel borg- og kirkeruiner, 

skanseanlæg og helligkilder. Ringsted Kommune arbejder for at øge kendskabet til 

fortidsminderne i landskabet. Der er i 2012 opsat info-tavler ved 29 udvalgte for-

tidsminder. Der er indgået individuelle aftaler med lodsejerne således, at der er ad-

gang til nogle af fortidsminderne.  

 

 

Figur 5 Gadekæret i Sigersted med varden i forgrunden.   
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Der findes en del fredede fortidsminder i området langs kommunegrænsen mod 

Sorø, herunder Hagbards Høj og en enkelt fredet bygning (Englerup Mølle?). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Fredede fortidsminder og fredet byg-

ning. Fra Kommuneplan 2013/forslag, hørings-

udgave. 

1.3 Topografiske forhold 

Højt beliggende Bringstrup-Sigersted sogne er højt beliggende i det Midtsjællandske landskab, 

kirkebyerne ligger på hvert sit højdedrag med en lang sænkning mellem sognene.  

"Den nye landevej" I sænkningen løber den gamle hovedvej A 1, på kortet fra 1762, benævnt ”den nye 

landevej” i endnu ældre tid gik alfarvejen fra Roskilde til Storebælt gennem Siger-

sted by, over Ibskærgaardens marker og videre ud over Hellekærgaardens marker. 

 

 

Figur 7. Bringstrup trinbræt. Kilde: Ringsted Arkiv. 
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Alfarvejen Alfarvejen var den vej almuen skulle benytte, i modsætning til Kongevejen som 

kun var for kongen og adelen. Et stykke af den løb fra Haraldsted, ned over Egerup 

til Fjenneslev. 

Vestbanen I sænkningen løber også Vestbanen. Fra 1931 til 1955 var der et ”Bringstrup 

Trinbræt”, selv om det faktisk lå i Sigersted sogn, ved det gule hus på vestsiden af 

viadukten (1966) til Bringstrup var der et bemandet ledvogterhus, (banehus nr. 43) 

der var ikke mere travlt, end at banevogteren kunne reparere og fremstille træred-

skab til landbruget ved siden af, i dag er banestrækningen den mest befærdede på 

Sjælland. I Hjortholm ligger banehus nr. 44. 

Helt ude ved nordgrænsen af Bringstrup sogn løber Ringsted-Holbæk landevejen 

og i 1993 fik vi også en motorvej trukket igennem vores område. Den ligger mel-

lem Bringstrup og Ørslev Underskov og skærer også igennem Egerup. 

Samarbejde Trods alle disse forhindringer, har der gennem tiden været et godt samarbejde i 

sognene der så langt tilbage vi har optegnelser, har haft fælles præst, og man har 

gennem tiden bl.a. enedes om at oprette en fælles skytteforening, der senere blev til 

idrætsforeningen, et forsamlingshus, en brugsforening og en centralskole. Også 

administrativt har sognene i mere end hundrede år hørt sammen. 

 

Figur 8. Ørslev Underskov skole, men ikke den ældste. Kilde: Ringsted Arkiv. 

Kilde: Historisk oversigt over Bringstrup-Sigersted området. Lene Søgaard Peder-

sen. 

1.4 Stednavnenes oprindelse 

 

Ringsted-Holbæk 

landevejen  
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Sigersted I år 1228 skrevet Siarstadha som betyder Sighars bebyggelsessted. 

Sigersted ligger 62 m. over havet. Boniteten er meget kalkrig og god muldjord.  

Skellerød I år 1170 skrevet Skylffuerøghe som betyder Højene eller ”Vagttårnet” ved 

afsatsen i terrænet. I år 1378 skrives Skyelruth som betyder Rydningen ved skellet. 

Skellerød ligger 41 m. over havet 

Englerup I år 1384 skrevet Ængltorp, Englændernes eller de engelske trælles 

udflytterbebyggelse. 

Englerup ligger i en ådal og er kun 12 m. over havet. 

Bringstrup I år 1233 benævnt Brengstorp = Brængs udflytterbebyggelse 

Bringstrup ligger 47 m over havet. Boniteten er god muldjord, iblandet ler.  

 

Figur 9. Sigersted skole. Kilde: Ringsted Arkiv. 

I år 1205 skrevet Ørsleff, som kommer af mandenavnet Øthærs. Ørslev Underskov 

hed oprindeligt Ørslev Øster, til forskel for Ørslevvester som ligger lige på den 

anden side af skellet i Gyrstinge sogn. 

Ørslev Underskov ligger 42 m over havet 

Egerup I år 1688 benævnt Ekæthorp, som betyder Udflytterbebyggelsen ved egetræerne. 

Egerup ligger 36 m over havet. 

Ørslev Underskov (ØrsleØrslev Underskov 

(Ørslevøster) 
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Kilde: Historisk oversigt over Bringstrup-Sigersted området. Lene Søgaard 

Pedersen og Dansk stednavneleksikon. 

1.5 Landskab  

Landskabelig set består området af meget varierede landskaber. Området er rigt på 

natur – herunder skove, åer, engarealer og store landbrugsområder.  

Sigersted ligger højt i landskabet og fra kirken, som er den højst beliggende i Ring-

sted Kommune, kan man se vidt omkring både mod øst og vest. Herfra kan udsig-

ten til bl.a. Ringsted by med dens røde tage nydes. 

Bringstrup ligger også på en bakke med jernbanen og Sorøvej på den ene side og 

motorvejen på den anden side. 

Ørslev under Skoven ligger nord for motorvejen. 

Torpet ligger tæt på Ringsted by. Faktisk er byzonen for Torpet sammenhængende 

med Ringsted byzone.  

Syd for Bringstrup findes Bringstrupskoven der blev plantet på præstegårdsjorden 

for ca. 15 år siden. Ved Bringstrupvej tæt på den sydlige byzonetavle (Bringstrup) 

findes en tavle der fortæller om skoven. Midtsjællands Rollespilsforening afholder 

rollespil i skoven. 

 

Figur 10. Marker nordøst for Bringstrup 

1.6 Planmæssige forhold 

Dette afsnit indeholder udvalgte temaer fra foreløbig Kommuneplan 2013. En stor 

del af teksten er afskrift herfra og indeholder kommunens informationer og hold-

ninger og ikke nødvendigvis Lokalrådets holdninger mm. andet står direkte i tek-

sten. 

Foreløbig Kommu-

neplan 2013 
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Landzonelandsbyer Ørslev Under Skoven, Bringstrup og Sigersted er landzonelandsbyer. Ringsteds 23 

landzonelandsbyer fungerer primært som bosteder, og udvikling skal her ske som 

afrunding eller huludfyldning indenfor den eksisterende landsbyafgrænsning. I for-

bindelse med udfærdigelsen af den nye Landdistriktspolitik vil udviklingsmulighe-

derne i landzonelandsbyerne blive vurderet. 

Byernes omfang vises i følgende kort fra Kommuneplan 2013 – høringsudgave. 

 

Figur 11 Ørslev Under Skoven Figur 12 Bringstrup 

 

Figur 13 Sigersted . Kilde: Kommuneplan 2013-2020, foreløbig 
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For alle tre landzonelandsbyer gælder følgende 

Generel anvendelse  Blandet bolig og erhverv 

Zonestatus  Landzone 

Specifik anvendelse  Landsbyområde 

Max. højde  8.50 

Notat - Generelle anvendelsesbestemmelser Områderne skal anvendes til jord-

brugsformål og boligformål. Inden for landsbyafgrænsningen må der i begrænset 

omfang opføres boliger med henblik på udfyldning og afrunding af den enkelte 

landsby. Der må etableres mindre erhvervsvirksomheder uden nabogener. Byrådet 

kan tillade højdegrænse overskredet for avls- og driftsbygninger, der er nødvendi-

ge for en landbrugsejendoms drift. Ny bebyggelse skal opføres med en arkitektur 

og et materiale- og farvevalg, som respekterer landsbyens øvrige bebyggelse. Ved 

lokalplanlægning skal der fastsættes bevaringsbestemmelser, som sikrer værdiful-

de kulturmiljøer og bygninger. Ved ny bebyggelse kan der stilles krav om be-

plantning indenfor områderne og som afgrænsning mod det åbne land. Langs støj-

belastede veje må der ikke etableres flere boliger uden særlige foranstaltninger til 

dæmpning af støjniveauet. Området skal forblive i landzone.  

Kilde: Kommuneplan 2013-2020, foreløbig 

 

 

Figur 14 Bringstrup. Billedet er taget i krydset Bringstrupvej/Egerupvej mod vest. Kirken er 

bagved træerne til venstre og forsamlingshuset kan ses til højre. Forsamlingshusets 

parkeringsplads til venstre samt foran huset holdes af fondsbestyrelsen. 

Store arealer ved landsbyerne er omfattet af Provst Exner-fredninger pga. kirkerne.  
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Figur 15 Provst Exner-fredninger i Bringstrup og Sigersted. Kilde: Kommuneplan 2013-2020, 

foreløbig 

Udbygning i Torpet Af kommuneplan for Ringsted 2013 – 2020 fremgår at der stadigvæk er planer om 

udbygning af Ringsted by mod vest dvs. omkring Torpet. Da der er mange ledige 

grunde andre steder i Kommunen, har disse planer lange udsigter. 

Vestlig omfartsvej I kommuneplanen er der oplæg til arealreservation til ny vestlig omfartsvej om 

Rinsted By. Den skal føres fra Holbækvej (rute 215) frem til Næstvedvej (rute 14). 

Derfor reserveres der et areal til ny omfartsvej vest om Ringsted. Den vil komme 

til at hænge sammen med arealreservation for en ny vej øst om Ringsted. Herved 

vil den gennemkørende trafik fra Holbækvej (rute 215) og Sorøvej (rute 150) mod 

Haslev (rute 269) kunne afvikles uden gene for Ringsted by. Omfartsvejen vil ligge 

øst for Sigersted, Bringstrup og Ørslev under Skoven, meget tæt på de to sidst-

nævnte. Vejen forventes at skulle tilsluttes motorvejen. Vejdirektoratet oplyser 

dog, at der ikke er aktuelle planer om at igangsætte planlægningsarbejdet for til-

slutning af en omfartsvej vest om Ringsted til Vestmotorvejen. Lokalråd vurderer 

at etablering af vejen har lange udsigter, idet behovet vurderes at være lille indtil 

evt. udbygning ved Torpet (se tidligere).  

 

Figur 16 Udsigt fra Ørslev Under Skoven mod Ringsted. Hvis vestlig omfartsvej nogen siden 

bliver etableret vil den ligge "midt i billedet" 
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Er der udlagt en reservation af et areal, må der ikke ske en ændring af arealanven-

delsen, der kan være i konflikt med formålet af arealreservationen. 

 

Figur 17 Vestlig omfartsvej (lysegrøn). Kilde: Kommuneplan 2013-2020, foreløbig 

Nye cykelstier I den foreløbige kommuneplan er der foreslået etablering af en cykelsti fra 

Ringsted langs Havemøllevej, Bringstrupvej, Ørslevunderskovvej og Ørslevvester-

vej, Nordbjergvej og videre mod Gyrstinge. Her fremgår også det allerede planlag-

te cykelsti på Bringstrupvej fra Sorøvej og mod friskolen i Bringstrup. 

Vindmøller Vest for Sigersted tæt på kommunegrænsen til Sorø findes tre vindmøller. 

Forslaget til kommuneplan udpeger området til et af kommunens vindmølleområ-

der hvor der kan opstilles og udskiftes store vindmøller med en totalhøjde på mel-

lem 25-150 meter. Der findes også vindmøller ved Ørslev Under Skoven. Vind-

møllecirkulæret giver mulighed for undtagelsesvist at tillade genopstilling af en 

vindmølle udenfor de udpegede områder. I så fald skal der foreligge en særlig be-

grundelse som for eksempel, at møllen er gået i stykker på grund af lynnedslag el-

ler lignende. 

Hovedstruktur I hovedstrukturen for det åbne land opdeles området i tre kategorier. Området nord 

for Sorøvej er jordbrugsområde, området syd herfor er landskabsområde og samti-

dig særligt værdifuldt landbrugsområde, og området langs Ringsted å og Susåen er 

beskyttede områder. 

Jordbrugsområder Jordbrugsområderne er som hovedregel forbeholdt jordbrugserhvervet. Anlæg og 

bebyggelse, der nødvendigvis må placeres i det åbne land og som ikke tjener det 

lokale jordbrugserhverv, skal fortrinsvis lokaliseres i jordbrugsområde. Anlæg og 

bebyggelser skal, i den udstrækning det er muligt, indpasses, så de ikke virker do-

minerende i forhold til omgivelserne. De naturmæssige, kulturhistoriske, landska-

belige og rekreative værdier skal respekteres. 
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Der skal tages hensyn til eksisterende erhvervsvirksomheder, herunder jordbrugs-

erhvervets mulighed for fortsat drift. Endvidere skal der tages hensyn til de særlig 

værdifulde landbrugsområder og til det omgivende landskab. 

 

Figur 18 Heste ved Englerup Mølle 

Landskabsområder Landskabsområdet er som hovedregel forbeholdt jordbrugserhvervet. Tekniske 

anlæg og bebyggelse, der ikke tjener det lokale jordbrugserhverv, bør undgås. Tek-

niske anlæg og bebyggelse skal, i den udstrækning det er muligt, indpasses under 

hensyn til landskabelige forhold og den særlige midtsjællandske byggeskik således, 

at der opnås en god helhedsvirkning. De naturmæssige, kulturhistoriske, landskabe-

lige og rekreative værdier skal respekteres.  

Der skal tages vidtgående hensyn til indpasning med videre i forhold til det omgi-

vende landskab. 

Er der udlagt en reservation af et areal, må der ikke ske en ændring af arealanven-

delsen, der kan være i konflikt med formålet af arealreservationen. 

De særligt værdifulde landbrugsområder ligger inden for kategorierne ”Jordbrugs-

område” og ”Landskabsområde”. De skal fortrinsvis anvendes til jordbrugsformål. 

De særligt værdifulde landbrugsområder er udpeget i Jordbrugsanalysen fra 2001, 

udarbejdet af Vestsjællands Amt. De er udpeget ud fra en vurdering af dyrknings-

jordens sammensætning og terrænhældning. De særligt værdifulde landbrugsområ-

der er ikke revideret i forslag til kommuneplan. 

 

Figur 19 Fra området syd for Sigersted. Billedet er taget mod nord. En megalitdysse kan ses 

for enden af sporet lidt til højre i billedet. 

Beskyttelsesområder  I beskyttelsesområderne kan der kun i meget begrænset omfang opføres bygninger. 

I beskyttelsesområderne prioriteres de naturmæssige, kulturhistoriske, landskabeli-

ge og rekreative værdier. Der kan som hovedregel kun opføres anlæg og bebyggel-

se, som har direkte tilknytning til det enkelte jordbrug.  

Særligt værdifulde 

landbrugsområder 
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Anlæg og bebyggelse der ikke tjener det lokale jordbrugserhverv, kan kun etable-

res, hvis det har til formål at fremme formidlingen af områdets kvaliteter, uden at 

disse tilsidesættes. Anlæg og bebyggelse skal tilpasses landskabet og den særlige 

midtsjællandske byggeskik. Bygninger må normalt ikke opføres i større højder end 

angivet i byggeloven. Ved byggeri der kræver dispensation fra disse bestemmelser 

eller alene kræver anmeldelse til kommunen, skal kommunen sikre, at beskyttelses-

interesserne varetages, eventuelt gennem rejsning af en fredningssag. 

Er der udlagt en reservation af et areal, må der ikke ske en ændring af arealanven-

delsen, der kan være i konflikt med formålet af arealreservationen. 

 

Figur 20 Sigersted set fra sydvest. 

Beskyttelsesområderne skal, sammen med de økologiske forbindelser og de nyud-

pegede ny natur og nye økologiske forbindelser, skabe et samlet naturnetværk, 

hvor dyr og planters spredningsmuligheder i landskabet fremmes blandt andet gen-

nem planlægning og administration af planlovens landzonebestemmelser og pleje-

foranstaltninger. Beskyttelsesområder skal så vidt muligt friholdes for byggeri, an-

læg og arealanvendelse, der forringer muligheden for at oprette nye naturområder 

og sammenhænge mellem eksisterende naturområder. 

I beskyttelsesområder skal større tekniske anlæg undgås eller placeres, så spred-

ningsmulighederne ikke forringes. Hvor trafikforbindelser ud fra samlede sam-

fundsmæssige afvejninger anlægges, så de krydser beskyttelsesområder, skal der 

indbygges afværgeforanstaltninger i form af faunapassager og erstatningsbiotoper. 

For både Jordbrugsområder Landskabsområder og Beskyttelsesområder gælder 

også, at i afgrænsede landzonelandsbyer kan der under respekt for kulturmiljøer, 

kirkeomgivelser, øvrige bevaringsinteresser med videre, planlægges for begrænset 

byggeri til helårsboliger, der understøtter livet i landsbyen og sigter på en afrun-

ding og udfyldning af landsbyen.  

Af hensyn til bevarelsen af det stedlige by- og bygningsmiljø skal det vurderes, om 

der skal stilles særlige vilkår til udformningen af byggeriet, og om ubebyggede 

grunde bør bevares på grund af deres historiske fortælleværdi. 

Jordbrugsområder, 

Landskabsområder 

og Beskyttelsesom-

råder 
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Skovrejsning I en stor del af 

området syd for 

Sorøvej er skov-

rejsning uønsket 

med undtagelse 

af området 

langs banen 

mod Næstved. I 

resten af områ-

det er skovrejs-

ning mulig. 

 

Figur 21 Skov-

rejsning. 

 Kilde: Kommune-

plan 2013-2020, 

foreløbig 
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2  Bringstrup-Sigersteds historie og kultur 

Lene Søgaard Pedersen har samlet og skrevet en meget grundig historisk 

oversigt over Bringstrup-Sigersted området. Ud fra dette materiale er 

nedenstående samlet. Alle billeder i afsnittet er fra Ringsted Arkiv. 

2.1 Tidlig beboelse 

Bringstrup-Sigersted området har været befolket siden istidsjægerne kom til 

landet. Ådalene med vandløbene (Ringsted Å og Susåen) betød, at der var 

adgang til området og transportmuligheder, og den frugtbare jord på 

højdedragene, hvor Sigersted og Bringstrup ligger, har også betydet, at der 

har været landbrug fra de tidligste tider. De meget synlige fortidsminder, 

bronzealderhøjene, Hagbards Høj og Signes Høj, hvor omkring der har 

fundet flere arkæologiske udgravninger sted, fortæller også om tidlig 

beboelse. Området har været rigt på stendysser, men mange af disse er 

forsvundet i dag. 

Figur 22 Sigersted gadekær, med Stiegsgaard til venstre 1906 

 



 BRINGSTRUP-SIGERSTED LOKALOMRÅDE  
20 HELHEDSPLAN 

 

2.2 Landsbyer fra tidlig middelalder med 
kirkebyggeri 

 Landsbyerne, Bringstrup og Sigersted, er fra den tidlige middelalder, hvor 

der blev bygget stenkirker over hele landet. Dette gælder således også 

Sigersted kirke og Bringstrup kirke. I begge kirker kan man se kalkmalerier 

fra omkring 1400-tallet. Landsbyerne er som andre steder i landet samlet om 

den lokale vandforsyning, gadekæret. Indtil slutningen af 1700- tallet lå 

gårdene tæt samlet i landsbyerne. Den efterfølgende udskiftning, 

stjerneudskiftningen, betød, at mange af gårdene blev flyttet udenfor 

landsbyen, men flere af gårdene ligger dog stadig på de oprindelige steder i 

landsbyerne og har de gamle navne. 

Figur 23 Bringstrup by og kirke 1912 

2.3 Skove og udflytterområder 

Selvom området i dag er skovfattigt, vidner mange stednavne om, at der har 

været skov. F.eks. i landsbyen, Ørslev under skoven, hvor der findes navnet 

Tofteskov. I Bringstrup var der 3 vange, her ligger bl.a. Skovagergaard og 

Blyskovgaard.  I Sigersted kan man også finde en Skovagergaard, en 

Birkegaard og en Pilevangsgaard.  De mindre bebyggelser i området, 

Skellerød, Egerup, Sigersted huse og Torpet, har sikkert været 

udflytterområder – måske fordi der fra tidlig tid ikke var plads i landsbyen. 

2.4 Færdsel gennem området 

I dag har vi en motorvej, en jernbane og hovedvej A1 gennem området.  

Det er ikke nyt med en omfattende trafik. Vi ved, at der i middelalderen gik 

en Alfarvej øst-vest gennem landskabet, som var forbeholdt almuen. Mens 

Kongevejen, som gik mellem Haraldsted og Fjenneslev, som navnet siger, 

var for de fornemme folk. Flere steder i landskabet finder man de såkaldte 

vildtbanepæle (fra omk. midt i 1700 tallet), som skulle markere, hvor de 

kongelige havde deres jagtområde, krybskytteri var en alvorlig forseelse.  
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2.5 Fra mindre enheder til store 

På det store antal gårde i og omkring landsbyerne, var der nødvendigvis 

tidligere var mange hænder beskæftiget, dette blev i 1900-tallet kraftigt 

reduceret. Jorden er i dag samlet og drives fra få store enheder. Da det er en 

god jordkvalitet, er det primært jordbrug, som er det fremherskende, men 

der er dog også nogle store svinebesætninger og en enkelt gård med 

malkekvæg. Englerup mølle, som også er en stor gård, er dog ikke af nyere 

dato. Stedet skulle have fået sit navn efter en hedensk præst, Angul, som 

efter sigende ligger begravet under hængeasken i haven. 

Figur 24  Sigersted kirke, set fra Købmanden 1932 

2.6 Tradition for fællesskab 

Indtil udskiftningen omk. 1800 var der et nødvendigt fællesskab i 

landsbyerne omkring dyrkningen af jorden. Det var på tingstedet man med 

oldermanden i centrum, lavede de nødvendige aftaler. I Ørslev under 

Skoven har man genskabt tingstedet – (en rundkreds af sten ved gadekæret 

mærket med gårdenes matr. nr. ). Efter udskiftningen var dette fællesskab 

ikke nødvendigt mere, men der opstod et nyt fællesskab omk. 1880, 

andelsforeningerne, hvor andelsmejerierne nok er de mest kendte. Der var 

således andelsmejeri i Sigersted (Pilevang) og Bringstrup, hvor Bringstrup 

Mejeri lå i Ørslev under Skoven. Bringstrup brugsforening startede i 1902. 

Landsbyerne havde også deres andelsfrysehuse, som stadig kan ses i flere af 

landsbyerne. 

2.7 Mange foreninger og forsamlingshus 

Samtidig med andelsbevægelsen opstod der et utal af foreninger. Der kan 

eksempelvis nævnes: Vandværksforeninger, husmandsforeninger, 

husmoderforeninger, sygekasser, arbejdsmændenes arbejdsløshedskasse, og 

af mere speciel karakter f.eks.: Sigersted Tyreholdsforening, Bringstrup 

Gødningsforening, Ørslevunderskov og Egerup Motortærskeselskab. 
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Der må have været brug for et forsamlingshus, for allerede i 1876 blev 

forsamlingshuset, Friheden, i Bringstrup bygget. Så havde man et sted, hvor 

foreningerne kunne holde deres møder. Det gjaldt også skytte- og 

gymnastikforeningen, jagtforeningen, læseforeningen, ungdomsforeningen, 

sangforeningen og de politiske foreninger. Forsamlingshuset ligger centralt i 

Bringstrup – lige ved kirken, så det har også været naturligt, at huset kunne 

bruges i forbindelse med begravelser og andre kirkelige handlinger. 

Figur 25  Forsamlingshuset ”Friheden” med Anton og Anna Olsen ca. 1912 

2.8 Fælles menighedsråd  

Bringstrup og Sigersted har også fra tidligere tider været knyttet sammen 

ved at have fælles præst og i de senere år har der også været fælles 

menighedsråd. Men det tyder ikke på, at der har været så mange flittige 

kirkegængere. Efter sigende skyldes det måske, at landbrugsjorden var god, 

så beboerne var velstående; man var ikke så afhængig af de højere magter. 

2.9 Mange skoler og nu friskole 

Omkring 1740 blev der bygget skoler i Sigersted og i Ørslev under Skoven. 

De børn, der boede ind mod Ringsted, gik i Torpet skole, som i dag rummer 

Ringsted Krisecenter. I 1953 blev det besluttet at bygge en fælles skole lige 

syd for Bringstrup, Bringstrup-Sigersted Centralskole. Denne fungerede 

som kommuneskole indtil 1991, hvor den samtidig med 2 andre 

landsbyskoler i kommunen måtte lukke. I dag er bygningerne købt af 

Ringsted Ny Friskole, og bygningsmassen er udvidet til omkring det 

dobbelte.  På præstegårdsjorden lige ved skolen er der nu rejst skov, 

Bringstrupskoven, så der er igen kommet skov til området. Det fællesskab, 

som blev opbygget omkring Bringstrup-Sigersted skole ikke mindst i de 



BRINGSTRUP-SIGERSTED LOKAROMRÅDE 
HELHEDSPLAN 

 

23 

sidste år før skolelukningen, har dannet basis for mange af aktiviteterne i 

området siden. 

Figur 26 Bringstrup Gadekær med sprøjtehuset bag hesten ca. 1950 

Figur 27 Bringstrup Mølle ved Brugsforeningen ca. 1935  
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3 Beskrivelse af lokalområdet i dag  

3.1 Natur 

Hvis man bor i lokalområdet Bringstrup-Sigersted, bor man på landet, men kan 

hurtigt komme til byen. Området 0 - 5 km vest for Ringsted består af de fire lands-

byer: Bringstrup, Sigersted, Ørslev under Skoven og Torpet samt de mindre steder 

Skellerød, Sigersted Huse og Egerup. Der er således ikke noget naturligt centrum.  

Området ligger temmelig højt i landskabet, så der er flotte udsyn og udsigter mange 

steder. 

Fra gammel tid har området været beboet og været et frugtbart landbrugsområde. 

Indtil for omkring 50 år siden var der mange beskæftiget ved landbruget, og de fle-

ste havde deres arbejde lokalt. I dag er der kun ganske få personer, der arbejder på 

de få store gårde, der er tilbage. Landbrugsarealerne er lagt sammen af jorden fra 

de mindre gårde. Det er mest jordbrug, nogle svineproducenter og en enkelt mæl-

keproducent. Mange ejendomme bebos i dag af familier, hvor de voksne må pendle 

til deres arbejdspladser i Ringsted eller helt til hovedstadsområdet. Vores udfor-

dring som lokalområde er derfor at arbejde for, at området ikke bliver til en soveby, 

men et område, hvor man kender hinanden og gerne mødes for at arbejde sammen 

om - og for - fælles oplevelser.  

 

Figur 28  Området nord for Sigersted. Bringstrup kan ses midt i billedet.. 

Flot natur tæt ved 

Ringsted, men på 

landet 

Gammelt landbrugs-

område 
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3.2 Institutioner 

Skole Bringstrup-Sigersted havde en kommunal centralskole, som blev lukket i 1991, 

men hurtigt derefter flyttede Ringsted Ny Friskole ind i bygningerne - i første om-

gang på lejebasis, men senere købte friskolen bygningerne. I dag er der en stor vel-

fungerende skole med 240 elever, og der er bygget nye bygninger til. Ved salget af 

skolen blev det sikret, at lokalområdets foreninger fortsat kunne bruge skolen på 

samme måde, som hvis det var en kommuneskole.  Der er legeplads og idrætsan-

læg ved friskolen. Idrætsanlægget er kommunalt. 

Figur 29  Ringsted Ny Friskole ved Bringstrup  

Mange lokale børn går på Friskolen, men pga. ventelister er det vanskeligt for nye 

tilflyttere at få plads, så de må benytte Kildeskolen i Gyrstinge, som er distriktssko-

le for områdets børn fra 0. kl. til og med 6. kl. eller andre skoler (Dagmarskolen og 

Skt. Joseph skolen). Dette betyder at områdets børn går på flere skoler og derfor 

ikke nødvendigvis kender hinanden. Friskolens gymnastiksal anvendes til større 

arrangementer afholdt af skolen, lokalråd og idrætsforeningen. Her kan bl.a. næv-

nes Madbix (se et andet sted) hvor maden laves i skolekøkkenet. På skolen har 

idrætsforeningen klublokaler hvor der kan afholdes møder. Fester udenfor skolere-

gi afholdes i forsamlingshuset.  

Forsamlingshus I Bringstrup finder man Forsamlingshuset ”Friheden”, der hører til blandt de 

ældste forsamlingshuse i landet. Det drives i dag af en fondsbestyrelse som en 

selvejende institution. Huset bruges flittigt som selskabslokale, hvor man selv sør-

ger for mad og servering. Men der foregår også fælles kulturelle aktiviteter, og der 

er planer om at udvide aktiviteterne. Forsamlingshuset har en stor sal med plads til 

100 personer og en mindre sal med plads til 45 samt et mødelokale med plads til 

20. Juletræsfesten 28. december afholdes i forsamlingshuset. 



 BRINGSTRUP-SIGERSTED LOKALOMRÅDE  
26 HELHEDSPLAN 

 

 

Figur 30 Forsamlingshuset Friheden i Bringstrup.  

3.3 Seværdigheder og Naturfaciliteter 

Kirker Der er to kirker i området, Sigersted kirke og Bringstrup kirke, der begge stammer 

fra middelalderen. Sigersted kirke ligger meget højt, og herfra er der en meget flot 

udsigt mod Ringsted. Sognepræsten, der også er præst for Gyrstinge, har sin præ-

stegård i Bringstrup.  

 

Figur 31  Bringstrup Kirke.  

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 græn-

sen mellem to herreder. Men forklaringen kan også være af mere byggeteknisk ka-

rakter; 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. Bringstrup-Sigersted har fælles menighedsråd.  
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Figur 32   Sigersted Kirke. 

Bringstrup skoven På den jord, der hører til 

præstegården blev der i 1995 - 

på initiativ af Lokalrådet - 

plantet skov, Bringstrupsko-

ven. Skoven, der nu er vokset 

til, er fredsskov og et stort ak-

tiv for området – ikke mindst 

Friskolen, der er nabo til sko-

ven og Midtsjællands Rolle-

spilsforening der afholder rol-

lespil hver 3je lørdag hver må-

ned. 

 

 

 

Figur 33  Ved Bringstrupsko-

ven findes en tavle 

der fortæller om 

skoven. 

 

Hagbards Høj En anden seværdighed er Hagbards Høj, som findes syd for Sigersted. Her kan man 

også finde Signes Høj. De to navne er gennem sagnet om Hagbard og Signe tæt 

forbundet med landsbyen Sigersted, hvor kong Sigers gård skulle have ligget. Fra 

Hagbards Høj er der en meget flot udsigt over Susådalen.  
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Figur 34 Hagbards Høj.   

Ved Hagbards Høj er der parkeringsplads og tavle der fortæller om højens historie 

og natur.  

Ved friskolen findes en offentlig tilgængelig shelter og bålhytte. 

3.4 Foreningsliv 

Idrætsforening Bringstrup-Sigersted Idrætsforening, BSIF, er en gammel forening, der kunne 

fejre deres 150 års jubilæum i 2012. Foreningen har klublokaler på Friskolen og 

bruger den kommunale sportsplads ved skolen. Derudover benyttes skolen gymna-

stiksal, og der aftales hvert år haltider i Ringsted. Der er p.t. nogle fodboldhold, 

gymnastik, et madlavningshold og som noget nyt et krolfhold, hvor 15-18 deltagere 

spiller på sportspladsen hver uge.  

 

Figur 35  Børneidræt i friskolens gymnastiksal. 



BRINGSTRUP-SIGERSTED LOKAROMRÅDE 
HELHEDSPLAN 

 

29 

Rollespil Indenfor de seneste år er en ny forening kommet til, Midtsjællands Rollespils-

forening. Foreningen har en nær tilknytning til Friskolen og benytter meget 

Bringstrupskoven til deres aktiviteter. Rollespil afholdes hver 3je lørdag i måneden 

i Bringstrup skoven 

Lokalråd og Fællesråd Bringstrup-Sigersted lokalråd blev dannet i 1977 og har siden været koordinator 

og igangsætter for fælles aktiviteter. Bl.a. står lokalrådet for indkaldelse til Fælles-

rådet, hvor institutioner og foreninger (Idrætsforeningen, Forsamlingshuset, Lokal-

rådet, Friskolen, Menighedsrådet, og Rollespilsforeningen) mødes 3-4 gange om 

året til gensidig orientering og planlægning af fælles arrangementer såsom Sct. 

Hans ved skolen og i Bringstrupskoven og Halloween. Lokalrådet er tovholder for 

Fællesrådet der også mødes 3-4 gange om året. 

Menighedsråd Der er fælles menighedsråd for Bringstrup og Sigersted sogne med kirker både i 

Bringstrup og Sigersted. I Bringstrup findes menighedshuset med mødefaciliteter.  

Der afholdes koncerter og andre arrangementer i kirkerne.  

Bringstrup skoven er ejet og administreres af menighedsrådet. 

Ældreklub En ældreklub for lokalområdet er fælles for hele pastoratet og aktiviteterne 

afholdes fortrinsvis i Gyrstinge. 

3.5 Aktiviteter i lokalområdet 

Aktiviteter Selv om der ikke er en central landsby foregår der alligevel mange aktiviteter, som 

giver mulighed for, at man kan mødes og lære hinanden at kende. 

Madbix En særlig gruppe arrangerer fællesspisning, Madbix, den første mandag i måneden 

fra oktober til april. Nye tilflyttere får gennem et velkomstbrev fribilletter til en 

Madbix. 

En juletræskomite har i 

over 100 år inviteret til 

Juletræ i Forsamlingshu-

set – d. 28. dec.  

 

 

 

Figur 36 Juletræsfest i 

forsamlings-

huset 

 

Fastelavn Der har tidligere været afhold fastelavnsarrangementer på skolen. 
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Sankt Hans Der fejres Sankt Hans – med grill på sportspladsen og bål i Bringstrupskoven. 

 

Figur 37 Spisning i forbindelse med Sct. Hans arrangement samt bål på bålpladsen i 

Bringstrupskoven 

Halloween De sidste 4 år har der omkring 1. nov. været Halloweenarrangement med 

aktiviteter og fællesspisning i Forsamlingshuset og koncert / optræden i Bringstrup 

kirke. 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 38 Venstre: Udskæring af græskar i forsamlingshuset i anledning af Halloweenar-

rangement. 

Figur 39 Højre: Teaterkoncert i Bringstrup kirke i anledning af Halloweenarrangement. 

Andre aktiviteter Menighedsrådet inviterer til udflugter og arrangementer i kirken. Forsamlings-

huset inviterer til bankospil og markedsdage m.v. Derudover laves der også cy-

kelture og traveture af lokalrådet. 

Lokal Nyt  De mange aktiviteter og tilbud annonceres ud til lokalområdet gennem et 

husstandsomdelt blad, Lokal Nyt, der redigeres af en gruppe under fællesrådet og 

finansieres af lokale annoncer. Bladet udkommer 4 gange om året og indeholder 32 

sider i A5 størrelse. Derudover har kirken og menighedsrådet deres eget blad. Både 

Friskolen, Idrætsforeningen og Lokalrådet har deres hjemmesider, hvor man også 

kan gå ind og se, hvad der sker.  
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Figur 40 Forsiden af LokalNyt august 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Busforbindelser 

Buser Området har helt gode busforbindelser til og fra Ringsted især fra det nordlige 

område. Der er stort set timedrift om hverdagen i dagtimerne – rute 406 gennem 

Ørslev Under Skoven og Bringstrup. Ruten kører også gennem Sigersted mod 

Ringsted om morgenen. Hertil kommer bussen fra Ringsted til Slagelse (234) der 

kører igennem området. 

Derudover er der mulighed for at bestille flextrafik. 

 

Figur 41. Bringstrup set fra vest. 

3.7 Andet 

Bogbussen holder i Bringstrup hver uge. 
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3.8 Fremtiden 

Der er absolut en positiv opbakning til og interesse for at arbejde med aktiviteter, 

der skal støtte fællesskabet i Bringstrup-Sigersted lokalområde. Helt aktuelt arbej-

des der med klubaktiviteter i Forsamlingshuset med forskellige klubber på samme 

ugedag, så det giver mulighed for at mødes (se senere).  

Men aktiviteterne er kendetegnet ved, at det meget er de samme personer der står 

for dem. Der mangler en tilgang af unge og ny tilflyttere. Så hvis der ikke sker en 

fornyelse / udvikling vil tingene forsvinde. 
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4 Vision  

Fællesskab Det er vores vision, at det fællesskab vi har, lever videre, selv om institutions-

forholdene har ændret sig, og der er kommet mange nye tilflyttere til. Vi vil arbejde 

for, at beboerne lærer hinanden at kende og sætter pris på fællesskabet, så også nye 

tilflyttere føler sig velkomne og får lyst til at være med i det sociale fællesskab.  

Vores hensigt med at få lavet en fælles aften/eftermiddag i Forsamlingshuset er at 

vi kan få skabt en fællesskabsfølelse og få talt sammen, men vi håber det vil være 

med til at styrke det enkelte menneske, at der kan knyttes venskaber, at vi kan 

komme hinanden ved og hjælpe hinanden. Vi håber at få skabt en positiv energi, så 

ideerne kan gro og man får øjnene op for alle de gode tilbud, vi faktisk har i lokal-

området. Den store tilslutning til vores første beboermøde i år, viser at der er inte-

resse og behov for det. 

Vi vil arbejde for, at området ikke bliver en ”soveby”, men et aktivt lokalområde, 

hvor man kender hinanden og kan lide at lave noget sammen, bruge hinandens res-

sourcer og samles om fælles interesser. 

 

Figur 42 Skællerød set fra norsvest. 

4.1 Handling  

Forsamlingshus Da området ikke har noget naturligt centrum og ingen kommuneskole, hvor man 

naturligt mødes og lærer hinanden at kende, både børn og voksne, er det vores mål 

at opbygge aktiviteter i og omkring vores historiske forsamlingshus ”Friheden”, så 

huset kan blive et naturligt mødested og kulturelt samlingspunkt.. 
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Vi har tradition for at kunne arbejde sammen og lave arrangementer sammen. Den-

ne tradition vil vi udbygge og arbejde for, at unge familier/tilflyttere kommer med i 

og bliver en del af. 

4.2 Hvem gør hvad? 

Klubaktiviteter Der arbejdes med at starte klubaktiviteter i Friheden – på onsdage. Der er fundet 

”tovholdere” til 3 aktiviteter. Nørkleklub, IT-klub og café. Det kan nævnes, at 

BSIF's krolfhold mødes onsdage og vil også benytte cafetilbuddet.  

Bibliotekets bogbus stopper også i Bringstrup onsdag eftermiddag, så klubaktivite-

terne kan sikkert også give et øget besøgstal i bogbussen – og gæster til cafeen. Det 

vil blive nødvendigt med økonomiske midler/investeringer til at komme i gang 

med klubaktiviteterne, men på sigt skal de hvile i sig selv. Der vil ikke blive tale 

om nogen form for lønninger / honorarer. 

Hurtig opstart For at imødekomme den aktuelle og udtalte interesse for projektet er det vigtigt at 

komme i gang hurtigt, så interessen ikke forsvinder i snak. Derfor forsøges med en 

klubeftermiddag og aften allerede i 2014 d. 22/10 og igen d. 23/11. Disse to aftener 

evalueres, hvorefter der tages der stilling til, hvordan det skal fortsætte i det nye 

kalenderår. Lokalrådet koordinerer tingene, annoncerer de to klubdage og skriver 

ansøgning om økonomisk støtte. De fremmødte skriver sig på en liste med mail-

adresse, og denne liste bruges løbende til at informere om de aktuelle onsdagstil-

bud. 

Ønsker fremover Klubaktiviteterne udvides med flere onsdage og flere tilbud, som alt sammen hviler 

på, hvad der er af ideer og interesser, og hvad de lokale kan bidrage med. 

 

Figur 43 Ørslev under Skoven set fra syd. I sept. 2014 er der anlagt en såkaldt 2 -1 (to 

minus en) vej med rød belægning. Cyklister har fået et areal. Til gengæld skal 

bilister anvende dette areal hvis der kommer en modkørende. 

4.3 Styrker  

Natur Bringstrup-Sigersted lokalområde skal styrkes som et dejligt naturområde der 

ligger tæt ved Ringsted, men alligevel på landet. Området skal ændres fra soveby 
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til område med stort fællesskab, hvor folk kender hinanden og får tilbud om kultu-

relle aktiviteter, de ellers søger andre steder.  

Aktiviteter Vi er gode til, og der er tradition for, at lave aktiviteter sammen og disse skal 

udvides (Madbix, Halloween, Sankt Hans, Juletræ osv.). Der er et godt kendskab til 

hinanden, men vi ønsker at endnu flere er med herunder at aktivere tilflyttere. Om-

rådet har et velfungerende netværk – dog mest ældre mennesker. 

Forsamlingshuset skal fremover være et socialt samlingssted med masser af aktivi-

teter der henvender sig til alle aldersgrupper. Samtidig skal skolen og BSIF-

lokalerne fortsat bruges.  

Kirkerne har mange konfirmander – det skaber liv. Konfirmanderne kommer dog 

primært fra Ringsted, by idet de går på friskolen. 

4.4 Muligheder  

Vi skal være bedre til at tage imod tilflyttere!  

Vi skal arbejde for etablering af trampe- og oplevelses stier i området og være fæl-

les om at etablere storkereder for at trække storke til området. 

Vi vil arbejde for ikke at være soveby, ved at sætte en række aktiviteter for alle 

aldersgrupper i gang, og dermed få beboerne til at deltage i aktiviteter i lokalområ-

det.   

Vi forventer, at der herved kommer flere aktive personer til, og at aktiviteter for 

børn og unge vil få dem til at mødes både i deres lokalområde som i Ringsted by. 

 

Figur 44 Ved gadekæret i Ørslev under Skoven er der en mindesten i rejst i anledning af 

Danmarks befrielse 5. maj 1945. 
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4.5 Svagheder 

› Vi er ikke aktive personer nok og der er ikke børn nok, til at deltage i aktivite-

terne!   

› Der er risiko for at  vi fortsætter med at være ”soveby”, da vi er for tæt på 

Ringsted. 

4.6 Ønsker  

› Særlig indsats for børn:  

› skole, dagpleje, vuggestue, børnehaver, SFO, legepladser  

› Særlig indsats for unge:  

› væresteder, skater-baner, aktiviteter generelt  

› Særlig indsats for ældre:  

› væresteder og bomuligheder i lokalsamfundene 

› Fortsat god offentlig transport (bus): 

› Det er skolen afhængig af  

› Idrætslivet bliver begrænset, hvis den offentlig trafikbetjening forringes 

› Meget biltrafik på vejen til og fra skole (skole–Sorøvej) – trafikfarligt vej-

stykke  

› Hastighedsdæmpning ved skolen. 

› Bedre dræning af græsbanerne ved skolen.   

› Hjælp til at holde P-pladsen ved forsamlingshuset der holdes af borgerne.  

› Mange af gadekærende trænger til oprensning. 

› Bedre vedligehold af veje.  

›  

 

 

Figur 45 Bringstrup gadekær. I lighed med gadekærene i Ørslev Under Skoven og Skæl-

lerød, trænger gadekæret til oprensning. 
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5 Strategi  

For at opnå målene etableres en klub, der får til huse i Bringstrup Forsamlingshus. 

Klubbens aktiviteter vil henvende sig til alle aldersgrupper. I starten vil der være 

tale om en nørkleklub og en it-klub. De aftener hvor klubben er åben vil Café Fir-

heden sørge for at deltagerne kan købe kaffe, kage og vand etc. 

Herudover arbejdes for at etablere en ornitologklub som vil arbejde for at etablere 

storkereder i området. 

5.1 Klubaktiviteter 

Formålet med klubaktiviteter er, at beboerne i området får mulighed for at mødes 

og lære hinanden at kende ved at være aktive sammen og løbende arbejde sammen 

om et fælles projekt. Forsamlingshuset kan derved i større udstrækning blive et 

kulturelt samlingssted, hvor man mødes regelmæssigt på tværs af alder, og hvor 

nye tilflyttere får mulighed for at blive en del af fællesskabet. Det vil betyde, at 

området ikke bliver en "soveby", men et område, hvor man kender hinanden og får 

noget ud af og er interesseret i fællesskabet.  

Forsamlingshuset får også funktion som fælleshus/sognehus for området. Der søges 

om kommunalt tilskud til funktionen i fælleshuset, således at vores område får mu-

ligheder på lige fod med andre lokalområder i kommunen. I mangel af kommunale 

bygninger betaler kommunen for leje af forsamlingshuset til fælleshusaktiviteter, 

der arrangeres af godkendte foreninger (sociale foreninger, folkeoplysende for-

eninger) eller kommunale institutioner. Aktiviteterne kan finde sted både i dagti-

mer og aftentimer. 

Klubaktiviteterne skal i første omgang foregå på onsdage – om eftermiddagen og 

om aftenen. Det skal være samme ugedag af hensyn til varmeudgifter til huset, de 

øvrige aktiviteter i Forsamlingshuset, og som en vigtig ting: man kan mødes på 

tværs af aktiviteterne. Det er ikke tale om nogen form for honorering af instruktø-

rer. Der vil være nogle ansvarlige ”tovholdere” i hver gruppe. Og de ansvarlige 

fordeler selv opgaverne og står for aktiviteterne. 
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Vi vil lave forskellige kreative ting f.eks. strikke, hækle, sy, smykker, patchwork, 

æsker, minialbum, sy tasker, pileflet, knytning, nisser, scrapbooking, osv. Ideerne 

er uendelige og der kommer sikkert flere til, men der skal også være plads til dem, 

der bare vil sidde og strikke og snakke. 

Vi vil også hjælpe hinanden med ideer til sangskjulere, feriealbum, julepynt, deko-

rationer m.m. alt efter årstiden. 

Det er tanken, at de personer der møder op ”melder sig ind i f.eks. ”Frihedens ven-

ner” og skriver sig på en liste med mailadresser. Denne liste kan så bruges til lø-

bende at informere om de aktuelle tilbud på klubdagene. 

Se Bilag D. Projektbeskrivelse – Klubaktiviteter. 

5.2 Café Friheden/Frihedens venner 

Cafeen henvender sig til alle brugere af aktivitetstilbud i FRIHEDEN og lokalom-

rådet – samt borgere i lokalområdet i det hele taget.  

Cafeen benytter sig af det eksisterende køkken i FRIHEDEN og indretter sig med 

et lille cafeområde i det tilstødende lokale. 

Cafeen skal have åbent, når der er aktiviteter i FRIHEDEN/lokalområdet. Cafeen 

vil være åben fra oktober til maj i tidsrummet 14 – 17 og 19 – 21 på de dage klub-

ben her åbent. Cafeen kan også holde åbent efter aftale. 

Som udgangspunkt skal Cafeen kunne løbe rundt i sig selv, der vil dog være etable-

ringsudgifter på ca. 20.000 kr. til råvarer, enkelte maskiner og indretning. Der ud-

over er der energiforbrug og rengøringsudgifter som skal dækkes. 

På kort sigt skal Cafeen kunne servicere brugerne/borgerne med: øl, vand, vin – 

ostemad eller sandwich - kaffe/te og kage – på den dag hvor der er aktiviteter i 

FRIHEDEN. 

På længere sigt kunne vi tænke os at holde åbent i forbindelse med andre arrange-

menter som f.eks. store tv-transmitioner (Grand Prix og landskampe) og ved mu-

sik- og foredragsarrangementer. 

Vi drømmer også om at kunne tilbyde forskellige arrangementer med fællesspis-

ning 

Der vil blive oprettet en forening ”FRIHEDENS VENNER”, som har en fast uge-

dag med ”mødeaktiviteter”. På den måde kan vi få en fast bevilling, og skal ikke 

søge fra gang til gang. 

Det er en forudsætning for at Cafeen kan blive en succes, at vi bliver en fast gruppe 

af cafémedarbejdere på mindst 12 personer til at dække åbningsvagterne. 
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Der skal være jævnlig og opdateret INFORMATION om Cafeens tilbud relevante 

steder som f. eks. på hjemmesiden samt opslag i FRIHEDEN og rundt i landsbyer-

ne. 

Se Bilag E Projektbeskrivelse - Café. 

5.3 IT 

Etablering af Internetadgang til brug for bl.a. digital kontakt til offentlige myndig-

heder. 

I forbindelse med den planlagte cafe er der lagt op til at der er 2 IT kyndige fra lo-

kalområdet, som stiller viden til rådighed til dem, der ønsker det. Det kan enten 

være i form af hjælp til noget på egen PC/udstyr eller hjælp til at udføre noget på 

en PC stillet til rådighed via Cafeen.  

En anden del af klubbens aktiviteter, er tanken er at samle en gruppe unge og intro-

ducere dem for programmering vha. udstyr stillet til rådighed. F.eks. programme-

ring af Lego Mindstorms robotter samt en del hvor faciliteter stilles til rådighed for 

at en gruppe, unge kan samles til et arrangement og spille computer og hygge sig 

sammen. 

Se bilag F Projektbeskrivelse - IT. 

5.4 Storkereder 

I århundrede har der været storke i det danske landbrugslandskab. Mange faktorer 

har desværre medført at storkene i Danmark stort set er udryddet/udvandret af lan-

det. I Skåne har man imidlertid gennem en stor indsats fra slutningen af 80erne, 

opfostret et større antal storke igennem såkaldte Storkehegn, og ved opsættelse af 

storkereder passende steder i landskabet, hvor forholdene for at storkene igen kan 

yngle er til stede.  

 

Figur 46. Storkepark i Skåne 
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Landskabet omkring Ringsted, med vådområdet langs Ringsted å som f.eks. Torpet 

mose, er et af de steder hvor der er gode muligheder for at storkene igen, vil kunne 

slå sig ned i det danske landskab. 

I første omgang vil opsætningen af 1 til 3 storkereder udvalgte steder, kunne danne 

mulighed for at give de mange flyvefærdige storkeunger fra Skåne, mulighed for at 

bosætte sig ved Ringsted. 

Hvis det viser sig at vi kan få succes med et storkepar eller to vil det måske kunne 

danne baggrunden for, at selv Danmark vil kunne oprette et Storkehegn, på samme 

måde, som man kan se mange steder i Europa og altså bl.a. i Skåne. 

Se Bilag G Projektbeskrivelse - Storkereder 

5.5 Konkret ansvars- og arbejdsfordeling 

Fællesrådet med repræsentanter fra Lokalråd, Idrætsforening, Menighedsråd, Fri-

skolen, Forsamlingshusets fondsbestyrelse og Midtsjællands Rollespilsforening er 

styregruppe for udarbejdelse af helhedsplanen. 

Lokalrådet er pennefører på helhedsplanen og har ikke ønsket at få assistance ude-

fra. 

Der er nedsat en aktivitetsgruppe, der har drøftet indholdet i helhedsplanen herun-

der især de aktiviteter planen indeholder. Aktivitetsgruppen er opdelt i tre grupper: 

tovholdere for hver enkelt aktivitet, andre medvirkende og repræsentanter fra sty-

regruppen. 

Tovholdere 

Lis Larsen     nørkleklub  

Lene Søgaard Pedersen  slægtsforskning og historie 

Else Oldager    café i Friheden 

Marianne Christiansen  krolf – med efterfølgende café 

Allan Agerholm Dahl  it-café – hjælp til it (PC klub) 

Niels Skovgaard   storke 

Andre deltagere  

Kirsten Heebøll   nørkleklub  

Marie Lidbjerg    nørkleklub 

Hanne Anker Jørgensen  nørkleklub 

Lone og Niels Sonqvist  café i Friheden 

Henrik og Kirsten Meyer  café i Friheden 

Repræsentanter fra styregruppen  

Erik Christiansen   styregruppen 

Alfred Heebøll    styregruppen 

Kurt Hansen    styregruppen 

Niels Skovgaard   styregruppen 

Lárus Ágústsson   styregruppen 
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Gruppen udvides når der opstår behov herfor eller der er ønsker om at indgå i 

gruppen. 

 

Figur 47. Sigersted Huse set fra vest. 

 

Aktivitetsgruppen blev nedsat på borgermøde i april 2014 og har holdt møde den 3. 

juni og 10. september. Gruppen har ansvaret for at sætte aktiviteterne i gang med 

opstart den 22. oktober 2014 og herefter at stå for klubaktiviteter og andre aktivite-

ter, der er planlagt i denne helhedsplan. 

5.6 Samlet budget  

Aktivitet Etablering Drift pr. år 

Klubber 

Indkøb af ma-

skiner:  
10.000 Husleje:  10.000 

Stigreoler: 1.500 Rengøring:  3.500 

  
Eksterne un-

dervisere-:  
15.000 

Samlet: 11.500 Samlet: 28.500 

Café 

Indkøb af in-

ventar: 
20.000 Drift Se klubber 

Samlet: 20.000 Samlet: - 
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IT 

Internet-

forbindelse: 
1.500 

Internet-

forbindelse: 
3.000 

Projektor: 6.000 Husleje Se klubber 

PC-ere 20.000 Forsikringer 5.000 

LEGO-

robotter 
12.000   

Diverse kabler 

etc. 
1.000   

Samlet: 40.500 Samlet: 8.000 

Storkereder 
Storkereder 10.000   

Samlet: 40.000 Samlet: - 

Total for 

alle aktivi-

teter 

112.000 36.500 
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6 Idékatalog 

6.1 Forsamlingshuset som fælleshus 

Indretning af fælleshuset til lokalt afhentningssted for biblioteksbøger (når-hvis 

bogbussen nedlægges).  

Indretning af fælleshuset med:  

› teater/musikscene 

› lys/lydanlæg  

Aktiviteterne der gives tilskud til kunne være (ikke udtømmende): 

› Fritidsklub 

› Filmklub 

› Seniorklub 

› Kortklub 

› Kaffeklubber  
› Petanque klub (bane) 

› Billardklub 

› Tirsdagsklubben 

› Dartklub 

› Historie aften, eller foredrag  

› Foredragsforening, der styrer egne foredrag og tiltrækker kræfter udefra. 

› En forening, der arrangerer Billedaftener (fremvisning af billeder) evt. med 

rejsefortællinger 

› Musik aftener med forskellige temaer 

 

Emnerne kan være mange, men der skal være nogle tovholdere, der planlægger i 

de enkelte grupper / klubber /aftener / eftermiddage (måske fredag eller søndag).  

Forsamlingshuset Friheden kunne tænkes som en base for mange af aktiviteterne.  

Foredrag Foredrag (historiske med fortælling indtil nu) om lokalområdet med henblik på eks. 

veje, stier, bebyggelse måde at leve på mv. Fortsættelse af madbixen's historiske 

tema. 

Lektiecafé  Lektiecafé (efter skoletid – med hjælp fra seniorer) 
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Kirkerne Kirkerne bliver brugt for lidt. Mere musik og koncerter. Find ud af hvad beboerne i 

byerne gerne vil. 

Kanoture  Med Susåen i baghaven må det være oplagt. Med professionel guide for de af os 

der ikke har prøvet det før og ikke kan selv. Tryghed frem for alt. 

6.2 Fysiske forhold 

Trafik Der ønskes hastighedsdæmpning i landsbyerne og begrænsning i antal tunge 

køretøjer gennem området. 

Stort ønske om bedre internet og mobildækning.  

BSIF's klubfaciliteter Renovering /istandsættelse af BSIF´s klubfaciliteter (der ligger tegninger).  

Bringstrup skoven Bringstrupskovens stisystemer er gjort mere brugervenlige (bl.a. ved hjælp fra en 

10. klasse), men der savnes stadig udtynding af træerne. 

Forsamlingshuset Forsamlingshuset har et ønske om bedre toiletter og mere udsmykning/ 

forskønnelse samt en scene. 

Vandresti En vandresti i området der forbinder Sigersted, Susåen og Ringsted stien langs åen, 

uden at skulle ud på landevejen. ‘Gerne så vi også kan se i mørketiden. 

Med små skilte på hvad område det er, fauna, arkæologiske forhold, en lille historie 

måske fra fortiden der gør stedet interessant. Hvis faunaen/bebyggelsen i fortiden 

har været anderledes beskriv den eller lav den om til dette. 

En vandresti som kan benyttes om vinteren/i mørketiden. Hvor mange først kom-

mer hjem fra arbejde efterår og vinter. 

Fast gåtur/vandretur på denne sti med forhåndsbestemte dage/tidspunkter. Skiftevis 

arrangør. Her tænkes på at en arrangør møder op og har bestemt ruten. Med 

børn/forældre mv. Kort og en lang rute og måske 4 gange om året. 

Flere vandreturer med lidt fortælling, lokalkendskab, historie, fauna mm. Naturvej-

ledere må jo også have kendskab til Bringstrup/Sigersted. Da vi jo betaler for dette 

også i landområderne går jeg ud fra må vi også kunne benytte os af dem. Historike-

re og nationalmuseet også. De har for flere år siden gravet ud ved Hagbardshøj som 

eksempel.  

Stisystemerne omkring Hagbards høj kan gøres mere attraktive bl.a. med borde 

bænke. 

Grønne områder Udnyttelse af det grønne område neden for kirken i Sigersted for beboere i 

Sigersted og Bringstrup. Hvilke muligheder har vi?? 

Gadekær Nogle steder trænger gadekærene til oprensning. Udnyttelse af området ved 

gadekærene. Samlingssted. Udsigt. 

Idrætspladsen  Etablering af petanque bane.  

Internet og mobil-

dækning 
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Andet Herudover kunne området bruge: 

› Etablering af borde, bænke, papirkurve og vipper ved gadekærene i Sigersted 

og Bringstrup, der vedligeholdes af landsbypedellerne. 

› Synliggørelse af områdets stier. 

› Formidling af lokalområdets historie. 

› Naturformidling.  

Cykelstien fra Sigersted Huse til Ringsted er meget ujævn. Dette er ikke godt for 

ryg og helbred.  

6.3 Markedsføring 

Markedsføring af området som et dejligt overskueligt sted at bo med mulighed for 

at være aktiv i fritiden. Det er nødvendigt, hvis der skal komme nye kræfter til (bå-

de unge og ældre). Markedsføring af aktiviteterne er en nødvendighed, da borgere 

fra andre dele af kommunen skal informeres og ”lokkes” til vores område, hvilket 

måske kan betyde øget bosætning. 
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Bilag A. Borgermøde 23. april 

Stort fremmøde ved borgermødet i Bringstrup 

Ved borgermødet i Bringstrup Forsamlingshus, onsdag, d. 23. april, kunne Brings-

trup-Sigersted Lokalråd byde velkommen til over 60 deltagere. Mange, også nye i 

området, havde sagt ja til muligheden for at komme og give et bud på, hvad de sy-

nes er vigtigt for lokalområdet. 

Mødet var en del af det forløb Landsbyforum har lanceret for at få lavet en hel-

hedsplan for kommunens landdistrikter.  Formand for lokalrådet, Lárus Ágústsson, 

gennemgik Landsbyforums køreplan og den økonomi, der fra Kommunens side 

skal styrke landdistrikterne og gøre det attraktivt at bo i landområderne. 

Der blev flere gange understreget, at det er afgørende, at man selv skal komme med 

ideer og planer og være aktiv, hvis der skal ske noget i området. 

Den efterfølgende gruppedrøftelse viste tydeligt, at der er nogle behov og ideer, 

som er vigtige. Øverst på listen står nok et ønske om bedre internetforbindelse og 

mobildækning. Noget som også er gældende andre steder i Kommunen.  Derudover 

var der, som ventet, ønsker om hastighedsdæmpning i landsbyerne og udbygning af 

stisystemerne. Og som noget nyt også stor interesse for at starte forskellige aktivi-

teter med Bringstrup Forsamlingshus som base. Nu arbejdes der så videre med for-

slagene, og de forskellige interessegrupper /aktiviteter skal hver have en ”tovhol-

der”.  Der er allerede skrevet flere personer på listen, og det forventes at kommer 

flere. Lokalrådet opfordrer fortsat til at der sendes forslag ind, og man melder sig 

på banen.  

Tovholderne inviteres til møde i Forsamlingshuset, tirsdag, d. 3. juni kl. 19.00, 

hvor der arbejdes videre med helhedsplanen for lokalområdet, så lokalrådet som 

planlagt kan sende det lokale udkast videre til Landsbyforum d. 1. juli. 

Mødet d 3. juni er et åbent møde, så alle er velkomne. 
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Bilag B. Faktablad for Bringstrup-Sigersted 
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Bilag C. Bringstrup – Sigersted lokalområde. 

Nøgletal 

 

 

 

  

Borgere Antal.  

- mellem 0 - 7 95  

- mellem 8 - 17 107  

- mellem 18 - 64 544  

- over 65 105  

- I alt 851  

Institutioner   

- Vuggestue 0  

- Børnehaver 0  

- SFO 0  

- Dagplejemødre 
ikke 

kendt 
 

Skoler Antal Antal elever 

- Kommunale ingen  

- Friskoler 1 241 

- Specialskoler ingen  

Legepladser   

- Kommunale 0 
 

- Ikke kommunale 1 ved Friskolen 

Ungdomsklub ingen  
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Forsamlingshuse   

- Kommunale 0 
 

- Private 1 
 

Samlingslokaler 
Antal 

rum  

- Fester 1 forsamlingshuset 

- Møder 3 forsamlingshuset og friskolen 

- Teater 2 forsamlingshuset og friskolen 

Køkkenfaciliteter Antal personer Antal  

 Op til 100 2 forsamlingshuset og friskolen 

 Op til 25 0  

 Under 10 0  

Foreninger Antal 
 

- Lokalråd 1  

- Idrætsforening 1  

- Spejdere 0  

- Madklub 1  

- Ældreklub 1 fælles for pastoratet 

- Billardklub 0 under planlægning 

- Fitness 0  

- Andre 1 Rollespilsforening 

Busforbindelser i lokalområdet 2 

406 fra Ringsted via Bringstrup og Ørs-

lev Under Skoven og til Gyrstinge og 234 

Fra Roskilde via Ringsted til Slagelse. 

Bibliotek skole el. 
  

Bogbus ja Holder i Bringstrup 

Ældreboliger nej 
 

Plejeboliger nej 
 

Naturfaciliteter 
  

- Shelters ja ved friskolen 

- Bålhytter ja ved friskolen 

- Campingpladser nej 
 

- Andet nej 
 

IT-infrastruktur samt forslag til masteplace-

ring' 
Nej Bringstrup og Sigersted 

Fibernet Nej 
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Menighedsråd 
  

- Lån af samlingslokaler 1 "menighedshuset" i Bringstrup 

- Leje af samlingslokaler 1 "menighedshuset" i Bringstrup 

- Kirker 2 Bringstrup og Sigersted 

Turisme 

 
 

- Seværdigheder Ja 
Bringstrup og Sigersted Kirker, Hagbards 

høj 

- Bed & breakfast Nej 
 

- Hoteller Nej 
 

- Konferencefaciliteter Nej 
 

DSB 
  

- Station der benyttes mest 
 

Ringsted 

- Station der benyttes næstmest 
 

Ingen 

Cykelstier 
  

- Nuværende antal km 
ca. 5 

km 

Sorøvej, Bringstrupvej, Ørselv Under-

skovvej 

- Mangler antal km 
Ca. 5 

km 

Bringstrupvej fra Sorøvej og til friskolen 

samt Havemøllevej/Bringstrupvej fra 

Ringsted og til Bringstrup. 

Læskure 2 I Bringstrup og ved friskolen 

Skolesøgende børn Mangler 
 

Antal der benytter bus Uvist 
 

Gadebelysning 
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Bilag D. Projektbeskrivelse – Klubaktiviteter 

Overskrift: NØRKLEKLUBBEN 

Kort beskrivelse af aktiviteten:  

Vi vil lave forskellige kreative ting f.eks. strikke, hækle, sy, smykker, patchwork, 

æsker, minialbum, sy tasker, pileflet, knytning, nisser, scrapbooking, osv. Ideerne 

er uendelige og der kommer sikkert flere til, men der skal også være plads til dem 

der bare vil sidde og strikke og snakke. 

Vi vil også hjælpe hinanden med ideer til sangskjulere, feriealbum, julepynt, deko-

rationer m.m. alt efter årstiden. 

Hvem henvender man sig til? 

Alle der har lyst til at være kreative, både dem der søger hjælp eller kan give hjælp 

og komme med ideer, vi vil starte med voksne, men vist interessen er der kan vi 

også lave børnehold. 

Hvor skal det finde sted?   

I forsamlingshuset i Bringstrup.  

Hvad kræves der af lokale /omgivelser/faciliteter? 

Opvarmet lokale med borde og stole, adgang til strøm, og gerne 6-7 hyldemeter i et 

aflåst rum til lager/opbevaring. 

Tids placering: hvornår? (uge/dag/klokkeslæt) 

Hver fjerde onsdag i måneden både eftermiddag kl. 14-16.30 og aften 19-21.30 fra 

sept. til maj – dog ikke i december (juleaften!). Åbningstiden udvides efter evalue-

ring i løbet af vinteren 2014. 

Hvornår kan aktiviteten begynde? 

Første klubdag bliver den 22. oktober 2014 kl. 14 – 16.30 (nørkleklub) og 19 – 

21.30 (storkereder).  

Temaet på anden klubdag den 26. november bliver julerier og it-hjælp. 
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Økonomi: (hvad kræves der af økonomi for at komme i gang?) 

Primært tilskud til varme, husleje, rengøring og lagerreoler.  

Varme, husleje og rengøring anslås til 1350 kr. pr. gang eller ca. 13.500 kr. pr. år 

ved 10 gange om året.  

Vi medbringer selv materialer eller køber ind i fællesskab, men det ville være rart 

at have en symaskine stående, for dem der ingen har selv, men kommer og ønsker 

hjælp til f.eks. at få rep. eller lagt et par bukser op, da de færreste har lyst til at låne 

deres ud. 

Forskellige andre ”maskiner” og redskaber vi kan være fælles om. I alt kr. 10.000,- 

(engangsbeløb). 

Penge til f.eks. stigereoler ca.1.500,- (engangsbeløb). 

På sigt vil vi ønske os penge til at invitere fremmede undervisere, afholde kurser 

eller tage på tur til udstillinger, butikker, messer osv. Gerne kr. 10-15.000,- om 

året. 

Hvem er med i gruppen? 

Tovholder:  

Lis Larsen, Sorøvej 142, Rg. Tlf. 57618237  

Lene S. Pedersen, Sigerstedvej 36, Rg. Tlf. 57616188/25466188  

Marianne Hansen, Bringstrupvej 19, Rg. Tlf. 61278532 

Hanne Anker, Langemosevej 16, Rg. Tlf. 23936173  

Hvad ønsker man på kort sigt – og på længere sigt? (succeskriterier) 

Vi ønsker at der kommer mange deltagere så vi kan få gang i flere aktiviteter, så-

dan at vi kan dele os op i interessegrupper og på den måde lære nyt og inspirere 

hinanden, at man kan arbejde med en ting i en periode og så kaste sig over noget 

nyt, uden at vi alle skal være enige om at lave det samme. 

Vi vil køre temaer efter årstiden (feriealbum, julerier) og evt. holde en udstil-

ling/julemarked. 

Vi vil gerne have nogle unge mennesker med og håber at kunne tiltrække nye an-

sigter. 

Andet, som gruppen gerne vil gøre opmærksom på: 

Vis vi skal arbejde med lokalhistorie eller yde hjælp til dem der gerne vil i gang 

med slægtsforskning, vil det kræve PC-er og internetadgang. Derfor starter dette 

først op i 2015. 

Der er oprettet en medlemsliste. Interesserede tilføjes efter behov.  
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Bilag E. Projektbeskrivelse – CAFÉ  

Kort beskrivelse af aktiviteten: 

Cafeen sælger drikkevarer, kage, sandwichs og andre lette anretninger. 

Hvem henvender man sig til? 

Cafeen henvender sig til alle brugere af aktivitetstilbud i FRIHEDEN og lokalom-

rådet – samt borgere i lokalområdet i det hele taget. 

Hvor skal det finde sted?   

Cafeen har hjemme i forsamlingshuset FRIHEDEN. 

Hvad kræves der af lokale /omgivelser/faciliteter? 

Cafeen benytter sig af det eksisterende køkken i FRIHEDEN og indretter sig med 

et lille cafeområde i det tilstødende lokale. 

Tidsplacering: hvornår?(uge/dag/klokkeslæt) 

Cafeen skal have åbent, når der er aktiviteter i FRIHEDEN/lokalområdet. Det kan 

være på tirsdage, onsdage eller torsdage.  

Cafeen skal være åben fra oktober til maj i tidsrummet 14 – 17 og 19 – 21. Cafeen 

kan også holde åbent efter aftale. 

Hvornår kan aktiviteten begynde? 

I princippet kan Cafeen starte i oktober 2014. 

Økonomi: (hvad kræves der af økonomi for at komme i gang?) 

Som udgangspunkt skal Cafeen kunne løbe rundt i sig selv. 

Der vil være nogle etableringsudgifter på ca. 20.000 kr. til råvarer, enkelte maski-

ner og indretning. Der udover er der energiforbrug og rengøringsudgifter som skal 

dækkes. 

Hvem er med i gruppen?  

› Henrik og Kirsten 

› Niels og Lone 

› Marianne Christiansen 

› Kirsten Heebøll 
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› Else Oldager, tovholder:  else.oldager@gmail.com, mobil: 2041 9539 

Hvad ønsker man på kort sigt – og på længere sigt?  (succeskriterier)  

På kort sigt skal Cafeen kunne servicere brugerne/borgerne med: øl, vand, vin – 

ostemad eller sandwich - kaffe/te og kage – på den dag hvor der er aktiviteter i 

FRIHEDEN. 

På længere sigt kunne vi tænke os at holde åbent i forbindelse med andre arrange-

menter som f.eks. store tv-transmitioner(Grand Prix og landskampe) og ved musik- 

og foredragsarrangementer. 

Vi drømmer også om at kunne tilbyde forskellige arrangementer med fællesspis-

ning 

Andet, som gruppen gerne vil gøre opmærksom på: 

I forbindelse med at der skal søges spiritusbevilling hver gang Cafeen skal have 

åbent, vil det være en fordel, hvis vi opretter en forening f.eks.”FRIHEDENS 

VENNER”, som har en fast ugedag med ”mødeaktiviteter”. På den måde kan vi få 

en fast bevilling, og skal ikke søge fra gang til gang. 

Det er en forudsætning for at Cafeen kan blive en succes, at vi bliver en fast gruppe 

af cafémedarbejdere på mindst 12 personer til at dække åbningsvagterne. 

Der skal være jævnlig og opdateret INFORMATION om Cafeens tilbud relevante 

steder som f. eks. på hjemmesiden samt opslag i FRIHEDEN og rundt i landsbyer-

ne.  

mailto:else.oldager@gmail.com
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Bilag F. Projektbeskrivelse - IT 

 PC cafe – hjælp til brug 

af PC, iPad, Android osv. 

Code Camp / Robotpro-

grammering 

LAN Party 

Prioriteringsrække-

følge 

1 2 3 

Kort beskrivelse I forbindelse med den 

planlagte cafe er der lagt 

op til at der er 2 IT kyn-

dige fra lokalområdet, 

som stiller viden til rå-

dighed til dem der ønsker 

det. Det kan enten være i 

form af hjælp til noget på 

egen PC/udstyr eller 

hjælp til at udføre noget 

på en PC stillet til rådig-

hed via Cafeen 

Tanken er at samle en 

gruppe unge og introdu-

cere dem for programme-

ring vha. udstyr stillet til 

rådighed. F.eks. pro-

grammering af Lego 

Mindstorms robotter. 

Stille faciliteter til rådig-

hed for at en gruppe unge 

kan samles til et arran-

gement og spille compu-

ter og hygge sig sammen 

Målgruppe / Hvem 

henvender man sig 

til 

Primært ældre med IT 

udfordringer, men alle vil 

være velkomne 

7-15 årige, som kunne 

være interesseret i lidt 

basal programmering 

Formentlig 12-25 årige 

Hvor skal det finde 

sted 

Forsamlingshuset i Bringstrup: FRIHEDEN 

Hvad kræves der af 

lokale/omgivelser 

Internet adgang 

Tid/Placering Sammen med nørkle-

klub/Cafe, således at folk 

kan komme til socialt 

samvær og så få noget IT 

hjælp. Det skulle dog kun 

være om aftenen. 

3-6 gange om året kunne 

disse code camps afhol-

des, og hvis der var inte-

resse for det kunne det 

være oftere. Det skulle 

være en formiddag i 

weekenden på eksempel-

Evt. i forbindelse med 

skoleferier, hvor forsam-

lingshuset blev reserveret 

til et aften/nat arrange-

ment. 

Det kunne være et par 

gange om året alt efter 
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vis 6 timer. tilslutning. 

Økonomi Alle 3 projekter vil kræve internet adgang, og liste priserne fra TDC lyder på føl-

gende (som bestilt af privatperson for billigste bredbåndspakke) 

Etablering og 6 måneders drift 1394 kr. og herefter 259 kr. pr. måned 

Dvs. for 1 års drift vil det blive ca. 3.000 kr. 

 Projektor + lærred til evt. undervisningsformål. Estimeret pris på 6.000 kr. samt 

service og garanti i 2 år 

 Indkøb af Pc’er samt tilhørende udstyr til brug for hjælp/undervisning) 

4 x Fujitsu Esprimo P420 E85+ koster 2.898.- ekskl. Moms 

4 x Garantiudvidelse til 3 år onsite koster 298.- ekskl. Moms 

4 x Samsung 22” S22C450BW koster 1.058.- ekskl. Moms 

Ubiquiti UniFi Pro AP 3x3 2,4GHZ 2x2 5GHZ AP koster 1.798.- ekskl. Moms 

Inkl. poe adapter. http://www.ubnt.com/unifi#appro 

Zyxel 10/100/GB 24 ports Switch koster 698.- ekskl. Moms 

Ca. pris for indkøb samt garanti på PC i 3 år 20.000 kr. eks. Moms 

 4 x Lego Mindstorms robotter (http://shop.lego.com/en-DK/LEGO-

MINDSTORMS-EV3-31313) Ca. 12.000 kr. (engang) 

 Leje af lokaler inklusiv vand, varme, strøm osv. 1350 kr. pr. gang eller ca. 13.500 

kr. pr. år ved 10 gange om året.  

Forsikring af indkøbt udstyr 5.000. 

 Diverse kabler, switches osv. Ca. 1000 kr. (engang) 

Hvornår kan det 

startes 

Med det samme hvis del-

tagerne tager eget udstyr 

med. 

Når der er indkøbt udstyr 

og internetadgang er etab-

leret. 

Når internetadgang er 

etableret og basal net-

værksopsætning er på 

plads. 

Hvem er med i 

gruppen 

Marie, Erik, Allan  

Hvad ønsker man 

på kort sigt  

At tilbyde IT hjælp lokalt 

og vise at vi har noget at 

byde på i lokalområdet. 

For samlet nogle unge 

mennesker op, som har 

lyst til at blive udfordret 

på deres computer evner. 

At skabe et fællesrum, 

hvor computer spil er til-

ladt. 

Hvad ønsker man 

på lang sigt 

At skabe noget dialog på 

tværs af de skel der kan 

være mellem IT-kyndige 

og knap så IT-kyndige. 

Skabe et forum med mu-

lighed for dialog og spar-

ring på tværs af kompe-

tencer. 

At kunne sende nogle 

mennesker fra lokalområ-

det videre på universite-

terne med mod på at ville 

mere, hvor de har lidt eks-

tra med i bagagen hjem-

mefra. 

At få unge til at mødes på 

tværs og sikre et tættere 

sammenhold i lokalområ-

det. 

http://shop.lego.com/en-DK/LEGO-MINDSTORMS-EV3-31313
http://shop.lego.com/en-DK/LEGO-MINDSTORMS-EV3-31313
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Bilag G. Projektbeskrivelse - Storkereder 

Storke ved Ringsted 

I århundrede har der været storke i det danske landbrugslandskab. Mange faktorer 

har desværre medført at storkene i Danmark stort set er udryddet/udvandret af lan-

det. I Skåne har man imidlertid gennem en stor indsats fra slutningen af 80erne, 

opfostret et større antal storke igennem såkaldte Storkehegn, og ved opsættelse af 

storkereder passende steder i landskabet, hvor forholdene for at storkene igen kan 

yngle er til stede. Dette forbilledlige arbejde medføre at man den 26. juli i år for-

venter man at kunne udsætte mere end 100 unge storke i Skåne. 

Landskabet omkring Ringsted, med vådområdet langs Ringsted å som f.eks. Torpet 

mose, er et af de steder hvor der er gode muligheder for at storkene igen, vil kunne 

slå sig ned i det danske landskab. 

I første omgang vil opsætningen af 1 til 3 storkereder udvalgte steder, kunne danne 

mulighed for at give de mange flyve færdige storke unger fra Skåne, mulighed for 

at bosætte sig ved Ringsted. 

Hvis det viser sig at vi kan få succes med et storke par eller to vil det måske kunne 

danne baggrunden for, at selv Danmark vil kunne oprette et Storkehegn, på samme 

måde, som man kan se mange steder i Europa og Skåne. 

Hvem henvender man sig til? 

Niels H. Skovgaard (57 67 00 59)  

Mail: Storke.ringsted@mail.dk  

Hvor skal det finde sted? 

I første omgang var det min opfattelse at man kunne opsætte en storkerede ved Ha-

vemøllevej direkte ved Torpet mose og Ringsted å. Desværre viser en nærmere 

undersøgelse at der er en del ting man bør tage højde for, for at forbedre forholdene 

for storkene. Det vil blandt andet være bedre, hvis man kunne finde en gård der 

ligger lidt længere væk fra en befærdet vej som Havemøllevej (eller evt. på den 

rette side af vejen), og ikke mindst hvis man kan undgå høje træer umiddelbart i 

nærheden til reden. Derfor bør der laves en undersøgelse for at finde de helt rigtige 

og bedste steder. 

https://mail.tdc.dk/compose.cgi?to=Storke.ringsted@mail.dk
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Hvad kræver det af lokaler/omgivelser/faciliteter? 

Lokaler: 

Det vil naturligvis være en fordel, hvis frivillige og interesserede i Storke kunne 

mødes et sted, hvor man kan holde møder mm. En Cafe i Friheden kunne være et 

naturligt møde sted. 

Omgivelser:  

Det rette miljø for opfostring af storke er naturlige og giftfri landbrugsområder 

samt engområder der oversvømmes i perioder. Det mere og mere udbredte økologi-

ske landbrug, forbedrer vore muligheder for succes. 

Ved Ringsted å kan vi desuden byde storkene på både muldvarpe, mosegrise og 

mus i overflod og måske også lidt frisk fisk direkte fra Ringsted åen.  

Faciliteter: 

Storkereder er i første omgang de eneste faciliteter vi skal anskaffe.  

Tids placering: hvornår? 

I første omgang vil det være nødvendigt med møder, hvor man planlægger aktivite-

terne. Dette kan med fordel fortages i Cafe i Friheden fjerde onsdag hver måned. 

Dernæst bliver der de mere praktiske opgaver med opsættelse af reder, samt vedli-

geholdelse mm. 

Når en arbejdsgruppe er dannet må man planlægge en mere fast møde aktivitet. 

Hvornår kan aktiviteten begyndes? 

Planlægningen kan i princippet startes primo september.  

De mere praktiske opgaver med opsætning af reder med mere, kræver naturligvis at 

der er styr på de økonomiske forhold, så som økonomiske tilskud, og hvor meget 

”gratis arbejde” kraner, traktorer, lifte mm. vi kan mønstre.  

For at være klar til at modtage storke allerede i 2015, bør vi nok tilstræbe os på at 

opsætte rederne senest primo marts, for at undgå at uroen med opsætningen vil få 

storkene til at søge andre græs enge. 

Økonomi: 

En væsentlig del af udgiften ved opsætning af rederne er specielt udstyr som kraner 

og lifter. Hvis vi skal betale for dette udstyr, vil vi kun lige få råd til at opsætte 1 

rede for ca. 10.000 kr. hvis vi derimod kan låne dette udstyr gratis vil vi formodent-

ligt kunne opsætte 2, ja, måske hele 3 reder for de samme penge. 

I Skåne har man gode erfaringer med at snuppe enkelte foto under opsætningen af 

rederne, hvor man selv kan se hvem der har gjort det. Dette har eftersigende mini-

meret udgifterne betydeligt. 
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Hvem er med i gruppen? 

Gruppen er endnu ikke dannet, men på fællesmødet virkede det som om, der var 

flere interesseret. 

Tovholder:   

I første omgang tilbyder Niels H. Skovgaard at være tovholder. Mail adresse: 

Storke.ringsted@mail.dk  

57 67 00 59 

 

Hvad ønsker man på kort sigt – og på længere sigt? 

På kort sigt: 

Danne en arbejdsgruppe, skaffe midler og opsætte den/de første reder inden 15. 

marts. 2015. 

På lidt længere sigt: 

Det ville være dejligt hvis vi kunne få en eller flere interesserede ung storke til at 

komme i en eller flere af rederne i 2015. 

Det er næppe realistisk at vi får et storkepar, der lægger æg og får storke unger de 

første år, men hvis det lykkes i 2017, vil jeg betragte det som en klar succes. 

På længere sigt: 

Vil det være rigtigt fint, hvis Ringsted kunne bryde gennem isen og facilitere at vi 

fik et Storkehegn, der måske leverede 10 unger eller mere på vingerne om året, om 

lad os sige om 5 – 10 år. 

Andet, som gruppen gerne vil gøre opmærksom på: 

Historien fortæller os at det ikke er nogen helt let opgave at, rette op på de skader 

der er sket på naturen over hundrede af år. Men vi i Ringsted er i en helt unik situa-

tion, hvor vi kan lære af vore naboer i Skåne. Desuden har vi Ringsted, åen og eng 

områder og den økologiske udvikling i vor samfund, der kan hjælpe os med at få 

succes, hvis vi er vedholdende nok. Dette er i sig selv ”lidt” forpligtende! 

https://mail.tdc.dk/compose.cgi?to=Storke.ringsted@mail.dk

