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www.vigersted-if.dk

VIGERSTED IDRÆTSFORENING

BESTYRELSEN SIDEN SIDST

I december afholdt Vigersted 
Idrætsforening den årlige juletræs-
fest i forsamlingshuset, for en mas-
se glade børn og forældre, der 
spredte sig hurtigt en dejlig jule-
stemning. 

Nørkle damerne havde installeret 
sig med en masse hjemmelavede 
nisser, hjemmestik og julepynt, alt 
var så fint.

Vi fik danset rundt om det fine store 
juletræ - som igen i år var doneret 
af familien Rossing og tak for det - 
sunget en masse dejlige julesange, 
hvor Knud Brixager sørgede for den 

dejlige julemusik på sit flygel, og 
der blev serveret glögg, juice og 
æbleskiver. 

Sidst men ikke mindst kom jule-
manden på besøg med slikposer til 
alle børnene.  

Inden længe kommer foråret, og 
det betyder også, at vi skal have 
vores årlige gymnastikopvisning. 
Glæd jer til at se alle de dygtige 
gymnaster og hold, som vil vise 
hvad de har lært i sæson 17/18. 

Dagen for gymnastikopvisningen er 
lørdag den 10. marts kl. 10.00 
i Vigersted Hallen.

Hvis du går og drømmer om at 
starte en ny idrætsgren op, som vi 
ikke tilbyder  i Vigersted Idrætsfor-
ening, skal du endelig henvende 
dig til Forretningsudvalget.  

Vigersted Idrætsforening afholder 
den ordinære generalforsamling 
onsdag den 21. marts 2018 i Ca-
feteriet i Vigersted Hallen kl. 19.00. 

På bestyrelsen vegne
Karina Kristensen

Mobil: 21 42 12 10
karina.n.kristensen@gmail.com

Så er forårssæsonen kommet godt i 
gang. Vi har haft den store glæde at 
se rigtig mange nye medlemmer. Vi 
fik en del nye i forbindelse med vores 
10-års fødselsdag, så nu er vi oppe 
på 250 medlemmer. 

Vi har kun instruktør i centret tirsdag 
19.00 - 20.30 og onsdag 19.00 - 
20.30. Ønsker du instruktion uden for 
disse tider kan du kontakte Kurt Noack 
på tlf. 20651106.

NYT FRA TRÆNINGSCENTRET

Det er med stor glæde, at vi stadig 
ser så mange møde op til en god 
gang motion med vægte, frie øvelser, 
øvelser med kropsvægt, boxjump, 
vægtstænger m.m  Vi fortsætter med 
CrosGym tirsdag kl. 18.00 - 19.00, 
fredag kl. 17 - 18  og søndag kl. 
10.00 - 11.00 eller  nærmere aftale. 
Vi vil sende meddelelser ud på face-
book (Vigersted cross gym) om alle 
dagene, hvor man kan skrive sig på 
eller bare møde op.

Man kan godt møde op, selvom man 
ikke har prøvet det før.

CROSSGYM

Der er gang i cyklerne (17 
ialt), hver mandag kl. 18.00-
19.00, torsdag kl. 18.00-
19.00.  Der kommer mange, 
så kom i god tid. Det bedste 
er, hvis du tilmelder dig på 
Holdsport.dk 

BODY BIKE

Søndagscrossfit.

BodyBike med Henrik. VIGERSTED IDRÆTSFORENING
Vigerstedhallen
Ågerupvej 1, Ringsted
Niels Larsen tlf. 31 62 76 07 
www.vigersted-if.dk

VIF’S FORRETNINGSUDVALG: 
Thomas Lausten
Roskildevej 499
Tlf. 44 84 95 53

Signe Andersen
Vigersted Bygade 39
Tlf. 57 67 64 69

Karina Kristensen
Degnebakken 43
Tlf.  21 42 12 10
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På Filur Holdet har vi børn og voksne 
skudt det nye år i gang med at løbe 
rundt i hallen og hyle som heksehyl 
og poppe som hundepropper. Vi mø-
des hver lørdag til leg, gymnastik og 
redskabsøvelser. Vi lader os inspirere 
af et nyt tema fra gang til gang og 
finder på øvelser til temaet. Vi har i 
efteråret ladet fantasien lege med 
boldtema, vi har leget politi & røvere, 
opført os som racerbiler og traktorer, 
været på flyvetur og til og med holdt 
abefest en lørdag morgen i Vigersted 
hallen. 

FILUR HOLDET ELSKER AT LEGE 

Vi har senest holdt Vinter-OL-tema 
med skiskydning, skihop og kælk og 
fokuserer nu på at lege os frem til et 
sjovt og flot program til opvisningen i 
marts. Vores hold er ikke så stort, og 
derfor eksperimenterede vi tidligt 
med at lade store søskende komme 
med som hjælpere, med stor succes. 

Har du lyst til at være med, så sørg 
for at vække dine forældre tidligt lør-
dag morgen og få dem ned i Viger-
sted Hallen kl. 09.00. Så skal vi nok 
finde på noget sjovt, som også kan 
give dine forældre sved på panden. 

  Med venlig hilsen
Jesper Bøgsted Den store Filur

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Vigersted Idrætsfor-
ening onsdag den 21. marts kl. 19.00 i Vigerstedhallens cafeteria. 
Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag skal være bestyrelsen i hænde se-
nest 8 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne, Thomas Lausten

Alle hold har som sædvanligt en af-
slutningsgang i uge 11 (ugen efter 
opvisningen).

Herefter går sommersæsonen uge 
12-26 i gang på følgende hold:

• Inliners: ruller derudaf.

• Jumping børn+voksne samlet:   
 mandag kl. 19.15-20.15.

SOMMERGYMNASTIK UGE 12-26

• Zumba: tirsdag kl. 19-20 og   
 torsdag kl. 19-20.

• Strong by Zumba:    
 tirsdag kl. 18-19.

Der bliver arbejdet på højtryk for at 
stable familielørdag på benene i løbet 
af foråret. 

Kontakt Julie (30829626) hvis du har 
lyst til at være med til planlægningen. 

Nye folk og nye ideer er meget velkom-
ne!

 

Opvisning. 
Fotos Kim Fomsgaard

Vigersted Forsamlingshus
Huset bestilles helst på mail: 

vigerstedforsamlingshus@gmail.com 
eller på tlf. 27639373 ml. kl. 17 og 21.

VIF AFHOLDER 
GYMNASTIKOPVISNING 

Lørdag den 10. marts kl. 
10.00 – ca. 13.15

Vi håber at se mange børn, for-
ældre og bedsteforældre 
til en dejlig dag i Hallen.
Kaffe, kage, is og snacks kan kø-
bes.

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordi-
nær generalforsamling i Viger-
sted træningscenter onsdag 
den 7. marts 2018 kl. 19.00 
i Vigerstedhallens cafeteria.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage før gene-
ralforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Kurt Noack
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VIGERSTED IDRÆTSFORENING

Osted Slagter og selskabslokale
v/ Kennet Hansen

Fugletoften 6, Osted
tlf. 46 49 70 44
www.slawter.dk

NYT FRA DILETTANTEN

Der er ikke sket så meget i dilettanten 
siden sidst. Vi holdt en hyggelig jule-
afslutning, hvor der var stor tilslutning 
til, at dilettanten skal fortsætte trods 
den manglende tilslutning og mangel 
på nye medlemmer. Så I kan forstå, at 
der er masser af plads til nye, der vil 
arbejde med teater.

STORMØDE
Torsdag d. 15. marts holder vi det 
årlige stormøde, hvor vi planlægger 
den nye sæson. Mødet er åbent for 
alle, uanset alder og interesse. På mø-
det vil vi også orientere om det kom-
mende egnsspil (se nedenfor).

Stormødet finder sted torsdag d. 15. 
marts kl. 19.30 i Vigersted forsam-
lingshus og vi serverer kaffe og brød.

STATUS PÅ EGNSPILLET I 2019.
Første udgave af manuskriptet er tæt 
på at være færdig. Det betyder ikke 
at historien er færdig. Tværtimod. 
Der vil blive filet, lavet om, ændret på 
personerne og fundet på frem til den 
sidste forestilling.

Den foreløbige titel bliver »Banebør-
ster og Sognerødder - Balladen om 
en Jernbane«. Der bliver informations-

møde torsdag den 25. oktober 
2018 kl. 19.30 i Vigersted Forsam-
lingshus. Opstart på prøveforløb for-
ventes den 10. januar 2019 kl. 19.30 
i Vigersted Forsamlingshus.

Historien rummer både virkelige og 
fiktive personer fra Vigersteds fortid. 
Vi forventer at kunne præsentere en 
morsom, musikalsk og til tider histo-
risk korrekt forestilling. Men først og 
fremmest glæder vi os til de travle og 
festlige dage op mod Sct. Hans i 
2019.

Niels Arentoft
29675194

Køgevej 3 · 4100 Ringsted
Tlf. 57610948 · www.aahøjcykler.dk

Fra egnsspillet »Anne« i 
2008, der bl.a. handlede 
om Anne Meinstrup, der 
blev dræbt på tinget i 
Ringsted d. 20. januar 

1535.

Michael Chiamchanthuek
Rusgård Bakke 40, 4100 Ringsted

Tlf. 57 52 52 57
Mobil 40 51 40 75
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ET FUGLERESERVAT MED 
SJÆLDNE OG ALMINDE-
LIGE FUGLE OG PLANTER
I reservatet er der observeret ca. 240 
forskellige plantearter, godt 160 fug-
learter, 28 pattedyr, 14 fisk, 7 pad-
der og 3 krybdyr, samt 24 dagsom-
merfugle og 11 arter af guldsmede. 
Sidste år blev der bl.a. set rørdrum og 
isfugl rigtig mange gange. På hjem-
mesiden kan du altid læse om de 
sidste observationer, som Henning 
beretter om flere gange om måneden. 

Som medlem kan du også deltage i 
reservatets eksterne ture. I år bliver 
det bl.a. til en rovfugletur og en tur 
til Tuse Enge. Også en arrangeret tur 
for børn bliver en del af programmet, 
som også kan ses på hjemmesiden 
www.fuglereservat.dk

I august 2010 blev Kværkeby Fuglere-
servat overtaget af foreningen Kvær-
keby Fuglereservats Venner, som vil 
bevare og videreudvikle reservatet til 
glæde for kommende generationer. 
I 2017 sluttede året med 435 hus-
standsmedlemmer fra nær og fjern. 
Mange fra lokalområdet bruger fug-
lereservatet til gode naturoplevelser 
på egen hånd eller deltager i flere af 

de mange årlige arrangementer. Også 
dig og din familie er velkommen.

 

INDMELDELSE
• Som husstandsmedlem er der   
 mulighed for at besøge reservatet  
 døgnet rundt.

• Indbetal kr. 200 til bankkonto:
 Reg. nr. 6823 konto nr.   
 1022168. Send samtidig en mail  
 til kasse@fuglereservat.dk og   
 opgiv dit navn, adresse, telefon
  og mail. Herefter modtager du  
 et medlemskort på mail, samt de  
 kommende Nyhedsbreve. Eller  
 ring til Peter Hansen på 20 83 60  
 90.

FUGLERESERVAT.DK www.fuglereservat.dk

• Eller gå ind på www.fuglereservat. 
 dk og tilmeld dig Nyhedsbrevene  
 helt gratis. Så er du altid godt   
 orienteret. Det gør mere end 600  
 andre.

HJEMMESIDEN   
WWW.FUGLERESERVAT.DK 
Her kan du blandt meget andet se 
fotogruppens flotte billeder og alle 
planlagte arrangementer og ture i 
2018. 

Fuglereservat.dk
Jon Feilberg, tlf. 40 15 05 98

Mail: info@fuglereservat.dk
www.fuglereservat.dk

Har du lyst til at være en 
del af  arbejdsgruppen, så 
ring til Sten Pedersen tlf. 
22461514 eller send en 
mail: stenteddy@live.dk 

5
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VIGERSTED LOKALRÅD

www.vigersted.net

ORIENTERING FRA LOKALRÅDET

BERETNING FOR ÅRET 2017

Året 2017 har været med både op- 
og nedture. Der har som sædvanlig 
været en del høringssvar til Ringsted 
Kommune, en masse møder vedr. 
cykelsti, opgradering af Vigersted 
Bymidte, Klyngesamarbejde og selv-
følgelig de mange gode aktiviteter 
gennem året.

Jeg vil nævne de væsentligste begi-
venheder og fokuspunkter gennem 
året:

RØDE VEJE I VIGERSTED BY   
OG OPGRADERING TIL   
2 MINUS 1 VEJE 
Det er en lang og besværlig proces at 
få de røde veje repareret og gjort til 2 
minus 1 veje. Det til trods for at kom-
munen ved flere lejligheder har lovet 
det. Selv med adskillige henvendel-
ser til kommunen - både skriftligt og 
mundtligt - er det endnu ikke lykke-
des. Vi kan kun håbe, at den nye sam-
mensætning politisk vil bære frugt. Vi 
kontakter kommunen igen!!!.

EJDAMSVEJ
Kommunen har sat i udsigt at vej-
stykket på ca. 30 meter ved skoven 
hæves. Først så vejen ud til at blive 
opgraderet i foråret 2017, derefter 
inden vinteren 2017. Intet er endnu 
sket, selvom problemet har stået på i 
mere end 10 år og er påpeget adskil-
lige gange i tidsrummet. Vi kontakter 
kommunen igen!!!

CYKELSTI FRA VIGERSTED  
SKOLE TIL ROSKILDEVEJ
Etablering og linjeføring er endnu ikke 
afklaret. Kommunen har af flere om-
gange været i dialog med Vejdirek-
toratet, der bestemmer, om der kan 
køres dobbeltrettet på cykelstierne 
langs med Roskildevej og om tunne-
len ved Plejecenter Nord kan benyttes 
af cyklister. 

I korte træk har kommunen indsnæv-
ret arbejdet til to løsningsforslag:

• Den blå linjeføring op over   
 Rusgårds Bakke til Roskildevej   
 via Værkevadsvej.

• Den røde linjeføring langs med  
 Mølleåen og krydsning af Ortved  
 Lund og herefter langs et mark- 
 gærde op til plejecenteret og   
 tunnelen under Roskildevej.

Vigersted Lokalråd kan i princippet gå 
ind for begge løsninger. Dog kun den 
blå linjeføring, hvis der etableres et 
lyssignal eller anden sikker krydsning 
af Roskildevej ved Værkevadsvej. Vi 
går ikke ind for helleanordninger ved 
Værkevadsvej og ved Nebs Møllevej 
som en evt. løsning.

Lokalrådet har anbefalet kommunen 
at genoptage dialogen med Vejdi-
rektoratet på øverste politiske niveau 
omkring lyssignal ved Værkevadsvej 
og dobbeltrettet cykelsti fra Vær-
kevadsvej til tunnelen ved Plejecenter 
Nord.

Vi har ligeledes anbefalet at cykel-
stien bliver belyst.

Også for strækningen gennem Viger-
sted landsby har vi indsendt forskelli-
ge løsningsmodeller. Dette for at gøre 
cykelstien så sikker som mulig, her-
under vejkrydset Snekkerupvej, Rus-
gårds Bakke og Vigersted Bygade.

Den samlede projektpris ligger væ-
sentligt over det forventede niveau, 
uanset hvilken løsning der kommer i 
spil. 

Vi afventer nærmere dialog med 
Ringsted Kommune.

NABOHJÆLPSKILTE
Skilte er indkøbt og standere er pro-
duceret. Desværre venter vi på kom-
munens anvisning af, hvor standerne 
må nedgraves. Dette gøres af Pro-
duktionsskolen i Haraldsted. Igen en 
sag der er år om at rykke. Vi kontakter 
kommunen igen!!!

VIGERSTED BYMIDTE
Ultimo året 2017 har vi modtaget det 
endelige projektforslag fra Niras A/S, 
der har hjulpet os med jordberegning 
og meget mere. Ligesom de har udar-
bejdet budgetoverslag for udførelsen 
af søen mv. Ligeledes har vi indhentet 
tilbud fra to virksomheder for etab-
lering af ca. 4 legelokationer, samt 
borde og bænke. Alt dette har taget 
lidt længere tid end først forventet. Så 
derfor går fondsansøgningerne først i 
gang nu.

6
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REVIDERET HELHEDSPLAN FOR VIGERSTED 
Der er gennemført en revidering af Helhedsplanen

Udkastet til denne udgave af Helhedsplanen kan læses på lokalrådets hjemmeside www.vigersted.net og på Face-
book, så borgerne i lokalområdet har mulighed for at komme med idéer og kommentarer indtil den 1. april 2018. 
Kommentarer sendes til Vigersted Lokalråd eller ring meget gerne til Peter Hansen på telefon 20836090

• Træfældning skulle være afsluttet  
 inden 1. februar 2017 pga.   
 rågekolonien. Dette lykkedes. Men  
 desværre er træstødene endnu  
 ikke fjernet, hvilket skæmmer om- 
 rådet. Vi har to gange fået lovning  
 på at de fjernes straks jorden kan  
 bære og at der planeres efter-  
 følgende.

• Foreløbige omkostninger til for- 
 undersøgelser og projektering af  
 søen er ansøgt og afholdt af   
 Helhedsplanpuljen.

• Vigersted Bygade 2 - (Uffes hus).  
 Når søen og jorden herfra er   
 placeret på by-fælleden tænker
 lodsejer at opføre 2 dobbelte   
 landsbyhuse på grunden.   

I FORHOLD TIL KOMMUNEN AR-
BEJDER VI FORTSAT PÅ FLERE 
FRONTER, HERUNDER:
• Sammen med skolen arbejder vi 
 på en sikker afsætningsplads   
 foran skolen på Snekkerupvej.   
 Dette er budgetsat og forventes  
 gennemført i 2018.

• Fortov på indersiden af Vigersted  
 Bygade hele vejen rundt.

• Ny opgraderet parkeringsplads  
 foran Vigersted Kirke og   
 forsamlingshus.

• 40 km indenfor alle byskilte til   
 Vigersted By.

• Stillevej foran forsamlingshus   
 og kirken.

• Ubetinget vigepligt ved alle   
 indfaldsveje til Bygaden, for at få 
 sænket farten.

AKTIVITETSUDVALGET HAR   
I ÅRETS LØB GENNEMFØRT  
FØLGENDE ARRANGEMENTER: 
• Generalforsamling med bankospil 
og rigtig flotte præmier. Ca. 90 - 100 
fremmødte.

• Fastelavn.

• Byvandring »Det historiske   
 Vigersted«.

• Sankt Hans i Vigersted med   
 borgmesteren som taler.

• Kildemarked på by-fælleden   
 med rigtig mange besøgende.

• Valgmøde i november med   
 stort fremmøde.

• Sammenkomst om »Det historiske 
 Vigersted« også med rigtigt godt  
 besøg.

• Deltagelse i Oplevelsesstiens   
 åbning den 10. september.

• Presseinformation til dagspressen  
 med flotte resultater.

KLYNGESAMARBEJDE   
MED NABOERNE
Lokalrådene i Kværkeby, Vigersted, 
Jystrup og Haraldsted har i 2017 væ-
ret i gang med at afprøve, om det er 
muligt at finde nye ressourcestærke 
borgere med tid og lyst til at finde re-
levante fælles emner til samarbejde, 
optimering og udvikling til fordel for 
hele lokalområdet i Ringsted Nord.

VALG AF MEDLEMMER OG  
SUPPLEANTER TIL LOKALRÅDET
Berit Galberg, Per Aagaard, Per Her-
mansen, Steffie Ravn Møller 
Tomas L. Vestergaard blev valgt som 
bestyrelsesmedlemmer, og John Friis-
Mikkelsen og Peter Hansen blev valgt 
som suppleanter. Kenneth Eis var ikke 
på valg og er fortsat medlem af be-
styrelsen.

Mariann Hansen og Birthe Noack er 
begge genvalgt som revisorer.

En stor tak skal lyde til Peter Hansen 
som afgående formand. Han har lagt 
en masse energi og et kæmpe stykke 
arbejde i Vigersted Lokalråd. Peter 
Hansen fortsætter som suppleant og 
projektdeltager i rådets arbejde.

KONTAKT TIL LOKALRÅDET
Ved spørgsmål og yderligere infor-
mation kan man kontakte lokalrådets 
medlemmer eller ringe til formand Per 
Hermansen, tlf. 40 83 06 20.

Vigersted Lokalråd,  
formand Per Hermansen

tlf. 57 52 57 11, 40 83 06 20
mail: perhermansendk@gmail.com

www.vigersted.net
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NATURDAGPLEJEN I SNEKKERUPMed risiko for jord under 

neglene og røde kinder

Vi har haft en dejlig december med masser af julehygge, og der blev lavet 
nogle flotte farverige julegaver til mor og far. 

Vores Alpaka Alfi har ventet længe på sin kone Wilma, som i januar var blevet 
gammel nok, til at hun fik lov af sin mor til at flytte hjemmefra og ind hos Alfi. 
Hun er rigtig sød og til stor glæde for os alle. 

Vi har holdt fastelavn og i år har snemænd og snebold på grund af vejret 
været udskiftet med leg med mudderkager.  

Snart kommer foråret og vi glæder os til alle de nye dyrebørn, og til at vi kan 
begynde at så.  

Hvis I ønsker en plads hos mig eller at blive skrevet op på venteliste, kan I 
ringe til mig.  

Med venlig hilsen 

Naturdagplejen v/ Annette Rosenmark
Snekkerupvej 58,
 tlf. 22 87 98 37  

www.rosenmark.dk

 

Hans-Jørgen Olesen  mob. 2016 8159 
Martin Olesen  mob. 2240 4055 

Roskildevej 446 · 4100 Ringsted · Tlf.  5752 8160 
E-mail: info@ortvedautoopretning.dk    

VIGERSTED LOKALRÅD

www.vigersted.net

Tak til  alle deltagere og hjælpere for en dejlig 
fastelavnsfest i Hallen (fotos: Kim Fomsgaard).

På aktivitetsudvalgets vegne Berit Galberg
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VIGERSTED BØRNEHUS

VIGERSTED BØRNEHAVE

Leder: Maria Celine Sørensen
Snekkerupvej 12, Ringsted, 
tlf. 57 62 70 80

Bestyrelsesformand: Laura Irwin 
Rossing - laura@rossing.dk

I midten af januar afholdt forældrebe-
styrelsen endnu engang spiseaften. 
Vi var omkring 50 mennesker og det 
var en hyggelig og vellykket eftermid-
dag/aften. Vi håber flere har lyst til at 
få klaret aftensmaden samtidig med, 
at man henter. Hele familien er vel-
kommen! Den næste dato vil blive an-
nonceret på døren og på FB.

I Børnehuset har vinteren været præ-
get af mudder-leg og indendørshyg-
ge.

De nye hyggekroge med tæpper og 
lamper bliver flittigt brugt på klokke-
stuen og på margueritstuen er der 
altid gang i isbutikken.

Hos solsikkerne er det nye legekøk-
ken en succes - kom og smag.

Den 9. maj afholder vi fælles bedste-
forældre- og arbejdsdag. Efter at 
bedsterne har hygget et par timer i 
børnehaven, dukker forældrene op 
med arbejdstøjet på. Nogle bedster 
bliver og hjælper mens andre tager 
ungerne med hjem mens forældrene 
bliver tilbage og hygger og får ordnet 
lidt i børnehaven. 

Der er mange småting, som hurtigt 
bliver fikset, hvis vi hjælpes ad; så in-
viter bedsterne og sæt også selv x i 
kalenderen. 

Hvis I har spørgsmål eller kommenta-
rer, er I altid velkomne til at spørge én 
fra bestyrelsen eller lægge en seddel 
i den hvide postkasse i vindfanget.

På forældrebestyrelsens vegne,
Julie Zeuthen

NYT FRA VIGERSTED BØRNEHUS
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Britt stod for den lækre 
menu til spiseaften.

Vi fik hjælp af  supermand i 
køkkenet, og så skal jeg 
ellers love for, at der blev 

revet gulerødder.

 I værkstedet hos Mauela
er der altid gang i 

fine projekter.
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VIGERSTED SKOLE

VIGERSTED SKOLES  
TURNÉTEATER
A week with issues - En forestilling 
om pige-livet som teenager var titlen 
på årets turnéteater forestilling på Vi-
gersted Skole 

Turneteatret på Vigersted skole tog i 
år livtag med nogle af de tabuer, der 
er omkring pigernes overgang fra 
barn til ung. Forestillingen er skrevet 
af eleverne selv og deres udgangs-
punkt var de 4 k’er: Krop, Kærester, 
Karakterer, og Kontrol..

Stykkets handling foregår i tidsrum-
met mellem to fester og udspiller sig 
på og omkring den skole, hvor alle 
karaktererne er elever. For mange er 
skolen blot spildtid, der skal slås ihjel, 
indtil man skal til den næste fest. Men 
for andre er skolen dødelig alvor, og 
de gør alt hvad de kan, for at score 
det næste 12 tal. 

Med forestillingen ønskede Vigersted 
Skoles dramateam at kunne medvirke 
til at aftabuisere pigernes indgang til 
puberteten. De håber at både drenge 
og piger, ud over at grine, vil få lidt 

lettere ved at snakke om de emner, 
som ellers har været forvist til »fortro-
lige snakke« kategorien.

Turneteatret på Vigersted Skole har 
en årelang tradition bag sig. I år hav-
de 21 elever i 7. til 9. klasse valgt 
at deltage i dramaundervisningen. 
Det betyder, at de har arbejdet med 
dramaets grundteknikker, med impro-
visation og med manuskriptskrivning. 
Forløbet ledes af Søren Frandsen og 
Henrik Andersen, Vigersted Skoles 
dramalærere.

I uge 2 blev der arbejdet koncentre-
ret med opsætningen, og efter nogle 
hektiske dage i Vigersted Forsam-
lingshus var der premiere onsdag den 
10. januar. Premieren var primært for 
familien og venner. 

En typisk turnedag forløber således: 
Kl. 7.30 mødes teamet på dagens 
skole. Udstyret læsses af, og scene og 
teknik etableres. Der øves og sminkes 
og gøres klar til at spille omkring kl. 
10 - alt efter skolens ringetider. Pub-
likum tager plads og forestillingen 
ruller over scenen i ca. 70 minutter. 

www.vigersted-skole.dk

Efter forestillingen gælder det om at 
pakke sammen så hurtigt som muligt. 
Alt foregår i samarbejde, og eleverne 
har hver deres ansvarsområde. 

I år blev forestillingen vist syv gange 
- og for andet år i træk også udenfor 
kommunegrænsen. Forestillingen blev 
vist på Søholmskolen, Dagmarskolen, 
Campus Ringsted, Hedegårdenes 
Skole, Roskilde, Østervangskolen, 
Roskilde, Byskovskolen og endelig 
den store finale på Vigersted Skole. 

 

BØRN OG SOCIALE MEDIE
At færdes på de sociale medier ud-
sætter børn og unge for mange fald-
grubber. På Vigersted Skole arbejder 
vi tæt sammen med SSP med henblik 
på at lære eleverne at færdes på net-
tet på en fornuftig måde - og uden at 
udsætte sig selv for farer. 

Hen over vinteren har 4. - 7. klasse 
arbejdet med temaet, blandt andet 
med oplæg og aktiviteter sammen 
med SSP-konsulenterne. 

Den seneste tids fokus på børn og 
unges deling af billeder og videoer på 
nettet har givet anledning til at vi har 
udsendt SSP’s anbefalinger til foræl-
drene - de lyder blandt andet:

Vigersted Skoles 
turneteater 2018.

10

Møllegade 2 · DK 4100 Ringsted
Tlf. 57 67 11 48

www.farvebuen.dk 
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VIGERSTED SKOLE
Skoleleder Jette Wase Hansen
Ågerupvej 1, Ringsted
Tlf. 57 62 76 00
Fax  57 62 73 88
Lærerværelse: 57 62 76 34
mail: vigerstedskole@ringsted.dk
www.vigersted-skole.dk

Skolebestyrelsesformand: 
Mette Arnecke, Nebs Møllevej 26 
4100 Ringsted
mobil: 40913380
e-mail: mettearnecke@mail.dk

SFO- leder Esben Buhl
Tlf. 57 62 76 30
SFO 1 Åbent 6.30-17.00. 
(ikke 8.15-12 i skoletid)
SFO 2 Åbent 12.00-17.00. 

RINGSTED DAGPLEJE
Leder Lone Schiøtt
Tlf. 57 62 81 20

PLEJECENTER ORTVED

Roskildevej 498, Ringsted
Tlf. 57 62 77 40

Leder Marianne Micheelsen 
Tlf. 57 62 77 45

MINIBOGBUSSEN

Fjellebrovang v/ Fjellebrohuse 34
Onsdag 16.45 - 17.15

Nordbæksvej v. Legepladsen 
Onsdag 17.30 - 17.45

Vigersted Forsamlingshus
onsdag 18.00 - 19.15

»Først og fremmest er det vigtigt, at I 
jævnligt tager en snak med Jeres børn 
om deres oplevelser og brug af  digi-
tale medier. Børn og unges dagligdag 
er i høj grad præget af  digitale me-
dier og I som forældre har ansvar for, 
at Jeres børn er rustet til at navigere i 
den digitale verden på en fornuftig og 
respektfuld måde«. 

BESØG AF  
»BØRNEMOBILEN«
Tirsdag 17. april kommer medar-
bejdere fra »Børnemobilen« fra Børns 
Vilkår på besøg på Vigersted Skole. 
Der vil være forskellige oplæg og 
aktiviteterne for eleverne på 4. til 8. 
årgang. Aktiviteterne vil foregå klas-
sevis. 

Samarbejdet og besøget er en del af 
en aftale mellem Ringsted Kommune 
og Børns Vilkår.  

SPIREGRUPPEN    
- TIDLIG SFO-START
Den 1. maj 2017 startede vi for før-
ste gang en »Spiregruppe« med de 
kommende skolebørn, som startede 
i SFO på dette tidspunkt.  Forløbet 
er nu evalueret af børn, forældre og 

medarbejdere - både lokalt og kom-
munalt. 

Den lokale evaluering var meget 
positiv og vi er i fuld gang med at 
planlægge overgang og aktiviteter for 
dette forårs »Spiregruppe«. Vi glæder 
os til at tage imod de nye børn. 

ELEVRÅD PÅ   
VIGERSTED SKOLE
På Vigersted skole har vi tre elevråd: 
indskoling, mellemtrin og udskoling. 

Elevrådene bliver inddraget i forskel-
lige overordnede forhold - eksempel-
vis en fælles kommunal evaluering af 
rengøringen 

Derudover er de meget optagede af 
at gennemføre sociale arrangemen-
ter, som kan være med til at skabe 
fællesskab i afdelingen. Indskolingens 
elevråd gennemførte en konkurrence 
om den flotteste dørpynt i december, 
mellemtrinnet arrangerer fastelavn og 
udskolingen en fodboldturnering. 

Med venlig hilsen 
Jette Wase Hansen

 

Hovedgaden 12 • 4140 Borup • 
tlf. 5752 7348

Hverdage 8-19 • Lørdag-søndag 8-17
 Slagter: tlf. 5752 7218 • Postshop

Borup Bageri: tlf. 5752 6615
Hverdage 6-19 • Lørdag-søndag 6-17
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Tlf.: 57526475 - mail: cd@eselektrikeren.dk 

www. eselektrikeren.dk 

ES-Elektrikeren A/S 
Bækgårdsvej 41B 

4140 Borup 
  

 

VIGERSTED FORSAMLINGSHUS 

www.vigerstedforsamlingshus.dk

Det har været et godt år for forsam-
lingshuset. Der er stadig mange udlej-
ninger. Vi kan se, at der er en ændring 
i udlejemønstret. Festkulturen er un-
der forandring. Der bliver færre af de 
store festudlejninger. Til gengæld bli-
ver huset brugt flittigt af de lokale for-
eninger og institutioner. Vakse voks-
ne, Billardklubben, Voksenklubben, 
Lokalrådet, Historiegruppen og sko-
len har været forbi på det seneste. I 
løbet af foråret indtræffer også konfir-
mationstiden. Der har mange booket 
huset flere år i forvejen.

Generalforsamlingen i Støtteforenin-
gen til Vigersted Forsamlingshus fin-
der i år sted den 13. marts kl. 19.30 
i Forsamlingshuset. Alle, der er med-
lemmer, kan møde op og påvirke be-
styrelsen. Vi kunne rigtig godt tænke 
os, at der kom mange mennesker. Til 

NYT FRA FORSAMLINGSHUSET

jer, der endnu ikke er medlemmer: 
Besøg lige vores hjemmeside www.
vigerstedforsamlingshus.dk og find 
tilmeldingssiden. Eller ring til Mathea 
40 50 50 98 og få hjælp. Du kan 
også skrive til mot.jensen@gmail.
com. Der kan være penge at spare, 
hvis du skal holde fest eller arrange-
menter i 2018. 

Vigersted Forsamlingshus drives af 
en ulønnet bestyrelse i Støtteforenin-
gen til Vigersted Forsamlingshus.

Huset har ligget her siden 1903. Det 
har været benyttet flittigt siden til alt 
muligt. Det kan stadigvæk bruges til 
alt muligt. Men husk, at det ikke er en 
naturlov, at huset er der. Mød op til 
generalforsamling.

Vi er ved at opbygge en historieside, 
hvor vi samler historier fra de 115 år 

huset har eksisteret. Hvis I ligger inde 
med gode historier og facts, så kon-
takt Torben på 22 44 85 74 eller 
mot.jensen@gmail.com. Det kan være 
at I blev konfirmeret her. Det kan 
være at I har været med til de legen-
dariske Vigerstedfester. Det kan være 
I har været til begravelseskaffe med 
en kær slægtning eller bekendt. Det 
kan være I har været til vælgermøde 
her. Det kan være I har været til for-
samlingshusbal. Det kan være I har 
været til foredrag. Det kan være I har 
været til fastelavn. Det kan være I 
har… tja. Fortæl os historien. 

 På Støtteforeningens vegne
Mathea Jensen

Tlf. 40 50 50 95;
e-mai:l mot.jensen@gmail.com

12
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Skal du sælge?
Bestil et gratis salgstjek,  

så hjælper vi dig godt videre.

EDC Selandia Vejgaard & Partnere

Tlf. 56 82 00 95

KVÆRKEBY FRISKOLE

KÆRE ALLE SAMMEN
Marts er på mange måder en særlig 
måned, fordi det er her vi oplever, at 
foråret for alvor tager over og at de 
lyse dagtimer langsomt igen får over-
taget. På Kværkeby Friskole går vi for-
året i møde med en glad forventning 
om, at vi kan fortsætte den rigtig dej-
lige udvikling, som skolen nu, i lang 
tid, har været inde i.

Det skal jo ikke være nogen hemme-
lighed, at det ikke lige er ledige plad-
ser, som vi har mange af på skolen. 
Vi får selvfølgelig indimellem en ledig 
plads, men den fyldes ofte hurtigt ud 
igen, fordi den tilbydes til en af de ele-
ver, som står på vores venteliste. 

Det er selvfølgelig ikke det samme 
som, at det ikke er muligt at få en 
plads på skolen og såfremt I skulle 
ønske at få en plads, så kontakt os en-
delig. Det kunne jo være, at der netop 
var en ledig plads på den årgang, som 
jeres barn går på. 

REJSER OG LEJRSKOLER 
I efteråret fastlagde vi nogle grund-
principper for, hvordan vores elever 
kommer på hytteture, lejrskoler og 
udlandsrejse og her i foråret udmøn-
ter det sig i at vores 8. klasses elever 
rejser en uge til Rom, for at opleve 
kulturen, historien og storbyens vin-
gesus. Vores 6. klasse tager også af-
sted en hel uge, men her går turen til 
et lejrskoleophold i Danmark. Endelig 
tager de øvrige klasser på mellemtrin-

FØRSKOLEKLASSEN  
STARTER 1. MAJ 
Så byder vi snart igen velkommen til 
endnu et hold af små skønne førsko-
lestartere. Allerede sidste år prøvede 
vi at opstarte vores kommende sko-
lebørn i et førskoleforløb. Der skal 
ikke herske tvivl om, at vi, fra starten 
af, var spændte på, hvordan det ville 
gå. Vores bekymringer blev dog hur-
tigt gjort til skamme, idet de meget 
let faldt ind i skolens rytme og meget 
hurtigere end vi havde forventet, blev 
indsuget i dens hverdag. 

Når vi derfor starter næste hold af 
små skolespirer op, så vil vi kunne 
bygge videre på de gode erfaringer, 
som vi allerede nu har med i baga-
gen. Et andet aspekt er i øvrigt, at vi 
igen i år har besluttet at holde SFO’en 
åben hele sommerferien.

Når vi så når frem til 12. august, hvor 
vi byder dem velkommen som skole-
elever vil det så også være året, hvor 
vi for første gang vil have 9. klasser 
på Kværkeby Friskole. Skolen har 
dermed fuldbyrdet sin udvikling med 
elever på alle årgange.

Til sidst vil jeg gerne ønske jer alle et 
forhåbentligt smukt, lunt og lyst forår.

Jan Glerup, 
Skoleleder

net på 2 overnatninger, mens de små 
i indskolingen har en enkelt overnat-
ning.

Vi håber, at de rigtig kommer til at 
nyde turene og at de får en oplevelse, 
som de aldrig glemmer. 

JUNIORPÆDAGOGER 
Som noget nyt har vi indført, at nogle 
af vores store elever arbejder som 
juniorpædagoger i vores SFO. Ideen 
kom faktisk fra Ringsted Ny Friskole, 
der har haft denne ordning i noget tid. 
Det er ikke tanken, at de skal arbejde 
som pædagoger og de vil på ingen 
måde indgå i normeringen. I stedet 
er ideen, at de skal være aktive lege-
tanter og onkler, der indgår direkte i 
en række aktiviteter, såsom boldspil, 
rollespil, hockey, forskellige lege og 
meget mere.

Da de små elever kender dem rigtig 
godt fra skoletiden, skaber det ram-
men for et trygt samvær, hvor de 
store elever (14 - 16 år) gennem op-
levelsen af, at bestride et arbejde for-
pligtes på at sikre, at de mindre elever 
har det trygt, sjovt og godt. Da de sto-
re er på arbejde, lærer de hvilke for-
pligtelser og ansvar, der er forbundet 
med at have et arbejde. Ordningen vil 
køre et års tid og herefter evaluerer 
vi den, for at finde ud af om den skal 
fortsætte, samt om der er behov for 
justeringer. 
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KVÆRKEBY IDRÆTSFORENING
www.kvaerkebyif.dk
Klubhuset, Kværkebyvej 6A, 
tlf. 5752 57 58

Formand Linda Henriksen, 
tlf. 20 96 46 81 
mail: linda@kvaerkebyif.dk

KIF’s Venner, www.kifs-venner.dk, 
Bo Just, tlf. 61225864
formandkifsvenner@gmail.com

FJELLEBRO - KVÆRKEBYEGNENS BORGERFORENING

 
PORCELÆN-
UDLEJNING
Foreningen udlejer porcelæn, 
bestik og popcornmaskine til 
rimelige priser.
Kontakt Finn Andersen, 
Fjellebrovang 27, tlf. 28 57 84 31
eller mail: fia@ringsted.dk Formand Finn Andersen

Fjellebrovang 27, 4100 Ringsted
tlf. 28 57 84 31, fia@ringsted.dk
 
Næstformand Peter Skovgaard
Fjellebrohuse 8, 4100 Ringsted
   
Kasserer Mogens Dinesen 
Bjergvej 26, 4100 Ringsted
tlf. 57 56 13 14
m.dinesen@mail.dk
      
Sekretær Kirsten Johannsen
   
Indkøbsgruppe
Poul Jensen
   

Presseansvarlige 
Thomas Kroghøj
Finn Andersen

Ad hoc - gruppeansvarlig
Lis Stuckert
Birgit Nielsen

BORGERFORENINGENS BESTYRELSE 2018

GENERALFORSAMLING   
I FJELLEBRO -   
KVÆRKEBYEGNENS  
BORGERFORENING
Borgerforeningen har afholdt en vel-
besøgt generalforsamling, og her 
berettede formanden om året, der er 
gået. Et af årets arrangementer blev 
særlig omtalt. Det var turen til Nor-
disk Film og Mosede Fort, som var 
en særdeles vellykket tur. Det var 
spændende at blive vist rundt i Olsen 
Bandens Univers og se de forskel-
lige kulisser, der blev brugt i Olsen 
Bandens film. Mosede fort var også 
et spændende og interessant histo-
risk tilbageblik, og denne gang var 
det til Første Verdenskrig. I år bliver 
succesen fulgt op med endnu en tur. 
Mere om denne i årets program. Et af 
de punkter, der blev vendt på gene-
ralforsamlingen, var trafikforholdene 
i Kværkeby, hvor flere af de frem-
mødte klagede over for høj hastighed 
og for mange lastbiler gennem byen. 
Så Borgerforeningen blev opfordret til 

at kontakte både politiet og Teknisk 
Forvaltning for at få gjort noget ved 
forholdene. 

NY BESTYRELSE
På generalforsamlingen blev der også 
valgt ny bestyrelse. Der var to, der 
forlod bestyrelsen, nemlig Aase Steg-
mann og Isabella Erlandsen. Borger-
foreningen takker begge for deres 
indsats i bestyrelsen. Der er kommet 
to nye ind i stedet for, og det er Lis 
Stuckert og Birgit Nielsen. Begge to 
har tidligere været i Borgerforenin-
gens bestyrelse, så vi byder dem vel-
kommen tilbage. Konstitueringen fin-
der sted på næste bestyrelsesmøde. 

NYT PROGRAM   
UNDER PLANLÆGNING
Det nye program er på vej, og folde-
ren skulle gerne være ude med re-
sultatet af konstitueringen og også 
med Borgerforeningens program for 
2018. Der venter flere spændende 
arrangementer i dette år som f.eks. 
familieturen til Lillebjerggård, udflugt 
for hele familien og cafe - og mad-
dage på Kværkeby Friskole. Så når 
Lokalnyt udkommer, skulle vores fol-
der gerne ligge i postkassen. 

BØRNEDISKOTEK
Igen i år har borgerforeningen af-
holdt børnediskotek, og over 100 
børn mødte op og havde en festlig 
aften med god musik, konkurrencer 
og festlige indslag som kæmpe kon-
fettirør og sæbeboblekanon – jo, der 
var gang i den i festsalen, hvor der 
blev danset på livet løs. Imens kunne 
forældrene sidde i cafeen og se hånd-
bold, mens der blev serveret gratis 
kaffe og småkager. Her var stemnin-
gen også god, selvom Danmark tabte 
til Sverige! Vi vender tilbage igen næ-
ste år med vores diskoteksaften, som 
i over 10 år har været en fast del af 
vores arrangementer. 

Finn Andersen 
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VIGERSTED OG KVÆRKEBY KIRKER

Musikfortælling, børne- og ung-
domskor, skærtorsdagsmåltid, bando-
neon (argentinsk harmonika), smukke 
fløjtetoner, orgelklang og ikke mindst: 
salmesang! Det er Påskens budskab 
forkyndt for og med alle sanser i Vi-
gersted og Kværkeby Kirker. 

Palmesøndag d. 25. marts kl. 
10.30 i Kværkeby kirke, medvirker 
Ungdomkoret i gudstjeneste for hele 
familien. Påskeugen indledes med en 
fortælling om at give det bedste, man 
har, væk - og om at komme ridende 
ind i Jerusalem på et æsel! 

Samme dag i Vigersted kirke kl. 
14.00 er der musikfortælling for hele 
familien om Rødhalsen. Det er san-
ger og komponist, Stine Michel, som 
sammen med organist Lise Dynnesen 
har skrevet musikken og fortæller frit 
efter Selma Lagerlöfs Kristuslegende 
om Rødhalsen. Historien handler 
om den lille fugl, som ikke kan for-
stå, hvorfor Gud har skabt den grå, 
når den har fået navnet Rødhals. Gud 
siger »Lille fugl, du må selv gøre dig 
fortjent til dine røde fjer«.

Sådan indledes den poetiske og 
medrivende musikfortælling, som er 
for både børn og voksne. Englekoret 
medvirker på nogle af sangene.

MUSIKALSK PÅSKEUGE

Skærtorsdag d. 29. marts dæk-
kes det lange plankebord i kirkerne 
med smagsprøver fra det jødiske på-
skemåltid. Paolo Russo sætter stem-
ning med smuk dramatisk musik på 
sin bandoneón.  Paolo er en virtuos 
musiker, som har turneret i hele ver-
den med sin musik. Han har skrevet 
musik til teater og film og har spillet 
koncerter - bl.a. Carnegie Hall i New 
York og Berliner Konzerthaus i Berlin. 
Han vil bl.a. spille musik fra sin sene-
ste soloudgivelse: »Bandoneon solo 
vol. II - originals«. Hvorfor argentinsk 
harmonika musik på en Skærtors-
dag? Fordi det handler om kærlighed 
og engagement, der gerne giver sig 
selv til sidste - og langt ud over sidste 
blodsdråbe. Passionen er fælles for 
musikken og dagens indhold, mens vi 
spiser os gennem det måltid fuld af 
kærlighed, Jesus sørgede for at sætte 
som mærke inden sin død, for at vi 
altid kan samles med ham dér - ved 
nadverbordet. 

Langfredag d. 30. marts er en dra-
matisk og stille dag på én gang. Win-
nie Bugge Frandsen spiller på tvær-
fløjten, akkompagneret af kirkernes 
organist Mia Engsager. Tværfløjtens 
musik bæres af åndedraget, og det 
gør det skrøbeligt og varmt og intenst 
på én gang. Passion igen, men af en 
helt anden slags end den argentinske 
fra Skærtorsdag. Her er smerte, li-
delse og fysisk død, og Bach, Händel, 
Carl Nielsen og Merete Wendler sæt-
ter musik til det, vi knapt kan rumme. 
Til sidst i gudstjenesten tænder vi lys 
og lægger liljer - vores helt egen lo-
kale tradition. 

Winnie Bugge Frandsen bor i Viger-
sted, og det er et stort privilegium at 
have en så dygtig fløjtenist i vores lo-
kalområde. 

Søndag d. 1. april fylder påskeliljer, 
lys og orgelbrus kirkerne. Endelig når 
vi frem til opstandelsens lys og fest! 

Glædelig påske!
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VIGERSTED OG KVÆRKEBY KIRKER

16

vigersted-kvaerkeby.dk

KONCERT MED DENNIS SPEAKE
I KVÆRKEBY KIRKE

Onsdag d. 11. april kl. 19.00 indbyder vi med glæde og stolthed til 
en musikalsk forårsaften i Kværkeby Kirke med vor lokale Dennis Speake.  

Dennis Speake er englænder, 
men bosat i Danmark i over 40 
år. Han har, sideløbende med sit 
arbejde som dyrlæge i Kværke-
by, skrevet sange igennem man-
ge år. Han udgav sit debutalbum 
»Songs of  Life and Love« i 2012, 
produceret af sønnen Jacob, og 
er i gang ved at indspille sit an-
det album. Han er inspireret af 
sangskrivere som Leonard Co-
hen, Ralph McTell og Tom Pax-
ton, såvel som den tidlige coun-
tryblues. Til dette arrangement 
synger Dennis sine egne sange 
på engelsk, men spiller desuden 
enkelte folkesange fra sit engel-
ske og irske repertoire.

Mange så sikkert gudstjenester fra Vi-
gersted kirke på DR i januar måned, 
- en fin oplevelse for alle, der var med 
i og omkring optagelserne (i oktober 
2017). Her spillede bandet Mias mu-
sikalske univers sammen med Engle-
koret og Ungdomskoret. Du kan op-
leve dem »live« i Vigersted kirke, når 
vi fejrer Pinse søndag d. 20. maj kl. 
10.30. Her spille bandet festlig mu-
sik sammen med Englekoret. Vi fejrer 
Pinsens kraft og inspiration, for det er 
Helligåndens fest - den, der dalede 
som en due over Jesus ved dåben. 

Mia Musikalske Univers er: Michael 
Sunding, klaver, Jacob Brandt Jensen, 
kontrabas, Jesper Uno Kofoed, trom-
mer og Mia Engsager, trombone og 
korledelse. 

2. Pinsedag slipper vi alle gode 
kræfter løs sammen til fælles frilufts-
gudstjeneste kl. 10.30 på plænen ved 
Kværkeby Kirke. Musikken er jazzet, 
når Mia og Thomas finder sammen på 
klaver og saxofon, og Ungdomskorets 
lyse stemmer klinger sammen med 
os på pinsesalmer og rytmer. Bagef-
ter griller menighedsrådet og solen 
falder smukt på kirken, der fejrer fød-
selsdag i sit hvide pinsesnit. 

PINSE MED
BAND OG BØRNEKOR

Først vil jeg takke alle, som har støt-
tet os med indkøb af vores strikkede 
ting og sager og tak til dem som har 
doneret garn til os. Vi har haft mange 
fornøjelige timer i konfirmandstuen 
og vi har strikket mange dejlige sa-
ger. Vi nåede inden jul at strikke nis-
sehuer til babyer fra Babysalmesang 
og nogle andre spændende ting.

Vi strikker små bamser pt. som vi 
regner med at have med til kom-
mende marked - forhåbentlig den 5.juni på Kirkeen-
gen. Vi leverer stadig varme sokker, huer, vanter og halsedisser til Avnstrup, 
som stadig har mange beboere, som virkelig kan bruge det!

Hus Forbi bliver også forsynet med strik.

Vi solgte rigtig godt i Spejderhytten og til Juletræsfesten i forsamlingshu-
set, hvilket betød, at vi kunne donere penge via præsten til Julehjælp!

Vi strikker hver onsdag i konfirmandstuen kl.10 - 13, undtagen i 
skoleferierne. Vi har garn, pinde og af og til nogle rigtig gode ideer, 
så kom og vær med. Der er kaffe, te og brød.

På gensyn

Lena Uldall, tlf. 21194817

NØRKLEKLUBBEN VIGERSTED
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»NYE SALMER« 
Koncert og fællessang med 
salmedigter Arne Andreasen.

Onsdag d. 25. april kl. 19 i 
Vigersted kirke

Der skrives hele tiden nye sal-
mer og vores salmeskat beriges 
med nye toner og smuk poesi.  
Arne Andreasen kommer fra 
Haslev og har skrevet en masse 
nye salmer. 

Denne aften for-
tæller Arne An-
dreasen om sin 
sangskrivning 
og spiller på 
flygelet, mens 
sangerinde 
Gitte Paxeva-
nos synger 
sammen med Ungdomskoret 
samt koret Sirene fra Ringsted 
Musik- og kulturskole. Vi skal 
naturligvis også synge sammen 
på fællessalmer!

SYNG I SOMMERKOR
Så er der igen mulighed for at 
synge i kor. Koret lavede en for-
rygende koncert ved »Syng julen 
ind« i Kværkeby i december og 
vi håber, at endnu flere har lyst 
til at komme og synge med.

I maj måned samler vi nemlig 
kirkernes ad-hoc-kor og kalder 
det denne gang for »Sommerko-
ret«, Så hvis du kan lide at synge, 
så kom og syng med i Danmarks 
hyggeligste kor 4 tirsdage i 
maj: d. 8., 15., 22. og 29. 
maj kl. 17.00-18.30.

Koret vil afslutte forløbet med 
koncert og fællessang på Kirke-
engen tirsdag d. 5. juni ved det 
årlige arrangement »Sommer-
sang på Kirkeengen«, nu med 
boder og basar samt kagekon-
kurrence! 

Man tilmelder sig til koret hos 
korleder og organist Mia Engs-
ager på mail: miaengsager@
gmail.com eller tlf. 26256490.

BEDEDAG PÅ OPLEVELSESSTIEN!
Bededag d. 27. april gudstjeneste kl. 12 i Vigersted Kirke og der-
efter vandring langs Haraldsted Sø.

Det gælder om at bruge og glæde sig over de fantastiske muligheder, 
der er lige uden for døren, og den nye oplevelsessti er en foræring til na-
turglade vandrefugle! Når vi når frem til Bededag er Gitte Paxevanos lige 
hjemkommet fra en vandring på den Portugisiske del af Caminoen. Med 
frisk erfaring fra en lang vandring over et par uger, kan Gitte fortælle om 
oplevelser fra sin tur. Vi vil gå med Kristuskrans og et par velvalgte linjer 
fra Bibelen til indre drøvtygning, mens vi lader naturens katedral tale til 
alle sanser. 

Dagens gudstjeneste kl. 12 i Vigersted Kirke lægger op til vandringen. 
Det lidt senere tidspunkt, giver dig mulighed for at sove lidt længe, nyde 
morgenen eller måske endda at vandre til kirke, alt efter hvor langt dine 
fødder ønsker at gå. 

Vandringen begynder med en kort køretur i (mini?) bus (NB! kun ved 
tilmelding senest d. 19. april! pris 50 kr.) til Staveds bro, hvor vi bliver sat 
af. (Vil du selv køre, skal du være opmærksom på, at P-plads her er me-
get lille). Nu vandrer vi ca. 7 km til P-pladsen ved Tivoli søen og roklub-
berne, her er muligheden for at »gå på vandet« - den fine bro på molen. Vi 
samles til lille eftertanke og samtale om turen. Herfra har du mulighed for 
enten at vandre videre ad stien mod Torpet Mose og Klostermarkskirke 
gennem den skønne Ringsted Ådal, eller lade dig bringe tilbage til Viger-
sted med bussen (ca. kl. 16). 

Pilgrimsvandring, - er det nu noget for danske folkekirkekristne? Hvad er 
forskellen på sådan en Bededags vandring og en helt almindelig gåtur? 
Kort fortalt: Den oprindelige katolske pilgrimsvandring har et klart mål, 
et helligt sted, hvor en helgens gode fortjenester og vandringen skal 
give den vandrende et vist mål af aflad - med i pakken fik man den ån-
delige dannelse, som sådan en vandring i eftertænksomhed er. Ofte var 
der ved overnatningsstederne mulighed for vejledende/sjælesørgerisk 
samtale med en præst eller munk. I vores sammenhæng nutidigt har pil-
grimsvandring eller meditativ vandring ikke nødvendigvis et mål, eller hel-
ligsted, her er selve vandringen i naturen en anledning til selvransagelse 
og eftertænksomhed, glæde, bøn, taknemmelighed, ren og skær væren 
i skaberværket. Fortjenester eller aflad hører ikke hjemme i evangelisk 
sammenhæng, men det betyder ikke farvel til vandringen som praksis og 
bønsform, fordi krop og ånd hænger sammen. Vandringen adskiller sig 
fra almindelig gåtur ved at vi går sammen i stilhed, og kun samtaler ved 
start og slut.

TV optagelse 
oktober 2017.

Gitte Paxevanos.
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LOKALNYT UDGIVES AF: Viger-
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REDAKTION: Anne-Marie Nybo 
Mehlsen (ansvarshavende) Mariann 
Hansen (kasserer) Asger Bak, Berit 
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inkl. moms for 4 annoncer,   
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LAYOUT & TRYK: Team Lynderup, 
Videbæk · tlf. 97173408
FORSIDEFOTO: Uwe Wolter
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Søgade 26, 4100 Ringsted

Søgade Begravelse
3639 5810

Det er en glæde at byde velkommen 
til ny medarbejder, Marianne Piil, som 
nu er ansat som kordegn/præstese-
kretær 8 timer ugentligt. Marianne 
kender vist alle fra Vigersted dilettan-
ten, fra 4 H og Legestue, Kildemarked 
m.m., for Marianne er en lokal ildsjæl! 
Det er også et velkommen tilbage, for 
Marianne har arbejdet i Vigersted og 
Kværkeby før som præstesekretær 
i årene 1997-2011. I mellemtiden 

VELKOMMEN! - OG LIDT OM, 
HVAD MENIGHEDSRÅDENE ARBEJDER MED

har Marianne være kordegn i Benløse 
og Ringsted sogn. Vi glæder os over 
Mariannes ihærdige indsats og altid 
gode humør!

Endnu en medarbejder er på vej, idet 
vi stadig er undervejs i ansættelsen 
af vores nye kirkekulturmedarbejder/
sognemedhjælper, der skal hjælpe 
med at løfte den voksende undervis-
ningsopgave og det børnearbejde, vi 
synes er så vigtigt i kirken. Vi håber at 
kunne præsentere alle vore nye med-
arbejdere ved en festlighed d. 22. 
juni kl. 19 - sæt endelig kryds i din 
kalender allerede!

Både Vigersted og Kværkeby Menig-
hedsråd arbejder ihærdigt i det dag-
lige både på de her og nu opgaver, 
der hele tiden skal passes og på de 
store linjer ud i fremtiden, som f.eks. 
arbejdet med at skabe et sognehus i 
Kværkeby. Vi glæder os til at mødes 
i og omkring vore dejlige kirker og er 
taknemmlige for alle de dygtige og 
ihærdige ildsjæle, vi har i personale 
og råd! 

Marianne Piil her som 
græskarkonkurrenceleder 

ved Kildemarkedet.

FORÅRETS 
SANGCAFÉER

Kom og syng foråret ind til 
sangcafé i konfirmandstuen i 
Vigersted præstegård. Vi mø-
des den sidste tirsdag i april 
og maj. (På grund af Påsken er 
der ikke sangcafe i marts).

Efter en hyggelig stund med 
nye og gamle sange serveres 
der en let frokost. Det er gratis 
at deltage, men man er velkom-
men til at lægge en mønt i kir-
kekassen til velgørende formål. 

Tid: tirsdag d. 24. april og 
29. maj kl. 10.30-12.00

Sted: Konfirmandstuen i Vi-
gersted Præstegård
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HVOR HENVENDER
 MAN SIG VED DÅB, 
BEGRAVELSE MM.?

DÅB
- aftales med sognepræsten.
 
VIELSE
- aftales først med sognepræsten. 
Dernæst henvender man sig til 
rådhuset i bopælskommunen. Her 
udstedes en prøvelsesattest, gyldig i 
4 måneder. 

BEGRAVELSE/BISÆTTELSE
- kontakt sognepræsten. 
Aftale om gravsted og evt. pasning 
af gravsted - kontakt graveren. 

Ansvars- og omsorgserklæring, 
navngivning, navneændring og an-
meldelse af dødsfald foregår digitalt 
via Borger.dk.
Har du brug for hjælp, så kontakt 
sognepræsten. 

Sognepræst
Anne-Marie Nybo Mehlsen, 
Vigersted Præstegård · Vigerstedvej 2
· tlf. 57 52 52 35 · amnm@km.dk · 
Fridag mandag.

Sekretær Marianne Piil træffes i 
reglen onsdag formiddag i præstegår-
den og kan hjæpe med attester o.lign. 
mpi@km.dk
Graver Arne Mikkelsen ·  
Graverkontoret · Vigersted Bygade 33
· tlf. 31 70 73 33 · Fridag mandag.
Graver Lis Mikkelsen · 
Graverkontoret · Kværkebyvej 70 
(Kirkevej), 4100 Ringsted· 
tlf. 41 15 37 08 · Fridag mandag.
Organist Mia Birch Engsager
Kildegårdsvej 25 · Havrebjerg ·  
4200 Slagelse · tlf. 26 25 64 90 · 
Fridag mandag.
Kirkesanger Kirsten Lybecker
Avnsbjergvej 42 · 4174 Jystrup ·
tlf. 41 57 55 61 · Fridag mandag.

VIGERSTED MENIGHEDSRÅD
Formand Asger Bak, Bastebjergvej 3, 
tlf. 40738733, Asger@abglobal.dk
Næstformand og Kirkeværge
Søren Hansen, Nebsmøllevej 1,   
tlf. 45 80 23 96, soeren@dlgtele.dk
Kasserer Uffe Larsen, Kærehave 28, 
tlf. 57 52 52 47 / 21 64 41 47 · 
uflars@gmail.com
Medlem Irene Petersen, Bredagervej 1 
tlf. 57 52 52 38
Medlem Inger Vendler, Degnebakken 19, 
tlf. 61 40 68 61, ivendler@gmail.com
Medlem Lena Uldall Otto, Degnebakken 24, 
tlf. 57 52 56 17, lena@brixager.dk

KVÆRKEBY MENIGHEDSRÅD
Formand Martin Pedersen, Bjergvej 
35, tlf. 57 53 30 50, tuck@pc.dk
Næstformand Birgit Nielsen,
Nordbæksvej 68, tlf. 57 52 51 19,  
birgitnielsen@mail123.dk
Kirkeværge Gurli Birkholm Petersen,
Bjergvej 52, tlf 57 52 55 92, 
gurli.k.by@gmail.com
Kasserer Uwe Wolter, Kirkevej 37,   
tlf. 26 83 08 71, uwetronic@gmail.com
Bygningskyndig: Arne Rugtved,  
Nordbæksvej 76, tlf. 22 15 73 15,  
arnerugtved@dlg.dk
Medlem Iris Bremer Henriksen,    
tlf. 20 20 52 70,     
nyvang.henriksen@tdcadsl.dk

SIDEN SIDST

VIGERSTED SOGN
DÅB
29.10.17  Theo Leonardo Herleen  
 Hoffgaard
16.12.17  Natalia Zander Boeskov

VIELSE
16.12.17  Stine og Jesper Zander  
 Boeskov

DØDE OG BEGRAVEDE
25.11.17  Karl Frederik Skov
29.11.17  Ingrid Elisabeth Nielsen  
 Gjermandsen
6.12.17    Elisabeth Fruelund   
 Petersen
20.12.17  Aase Nielsen
25.12.17  Gunvor Sørensen
02.01.18  Jan Peter Larsen
03.01.18  Elise Rasmussen
03.01.18  Joan Johnna Agnes   
 Madsen

KVÆRKEBY SOGN
DÅB
12.11.17  Anna Marie Bording   
 Kristiansen
17.12.17  Nala Lucia Sahlmann   
 Dinesen

DØDE OG BEGRAVEDE
14.1.18   Preben Rudi Pedersen
 

SAMTALE 
OG SJÆLESORG

Din sognepræst er uddannet til 
den gode og den svære samtale 

og har tavshedspligt! 
Ring og aftal på tlf. 57 52 52 35, 

du kan også maile til: 
amnm@km.dk

KIRKEBILEN
Der er mulighed for at blive kørt til 
og fra gudstjenester og arrange-
menter for dig, der ikke kan køre 
selv. Ring og hør nærmere hos 
præsten på tlf. 57 52 52 35.

VIGERSTED-KVÆRKEBY 
LOKALNYT 

Nr. 2 - 2018: deadline 1. maj - 
udkommer 6. - 10. juni.

Nr. 3 - 2018: deadline 1. august 
- udkommer 5. - 9. september.

Nr. 4 - 2018: deadline 5. nov.
- udkommer 5. - 9. december.
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DAG TIDSPUNKT ARRANGEMENT STED
  7. marts 19.00 Generalforsamling - Vigersted træningscenter Cafeteriet Vigersted Hallen
10. marts 10.00 Gymnastikopvisning - Vigersted Idrætsforening Vigersted Hallen
11. marts   9.00

10.30
Midfaste · Gudstjeneste Vigersted Kirke*

Jystrup Kirke*
13. marts 19.30 Generalforsamling Støtteforeningen for Forsamlingshuset Vigersted Forsamlingshus
15. marts 19.30 Stormøde - Vigersted Dilettanten Vigersted Forsamlingshus
18. marts   9.00

10.30
Mariæ Bebudelse  · Gudstjeneste Vigersted Kirke  

Kværkeby Kirke
21. marts 19.00 Generalforsamling - Vigersted idrætsforening Cafeteriet Vigersted Hallen
25. marts 10.30

14.00
Palmesøndag · Familiegudstjeneste med Ungdomskoret
Koncertfortællingen »Rødhalsen« med Stine Michel, 
Lise Dynnesen og Englekoret 

Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke

29. marts 14.30
16.30

Skærtorsdag · Gudstjeneste med Paolo Russo, bandoneon. Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke

30. marts   9.00
10.30

Langfredag · Gudstjeneste med Winnie Bugge Frandsen, fløjte Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke

  1. april   9.00
10.30

Påskedag · Gudstjeneste Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke

  2. april   9.00
10.30

2. påskedag · Gudstjeneste Vigersted Kirke*
Valsølille Kirke*

  8. april   9.00
10.30

1. søndag efter påske · Gudstjeneste Vigersted Kirke 
Kværkeby Kirke

11. april 19.00 Musikalsk forår med Dennis Speake Kværkeby Kirke

15. april   9.00
10.30

2. søndag efter påske · Gudstjeneste Valsølille Kirke
Kværkeby Kirke 

22. april   9.00
10.30

3. søndag efter påske · Gudstjeneste Vigersted Kirke*  
Jystrup Kirke* 

24. april 10.30 Sangcafe Vigersted Præstegård
25. april 19.00 Forårskoncert »nye salmer« med Arne Andresen, 

Gitte Paxevanos og Ungdomskoret
Vigersted Kirke

27. april 12.00 Bededag · Gudstjeneste med vandring - se omtale Vigersted Kirke
29. april 10.30 4. søndag efter påske · Gudstjeneste Kværkeby Kirke

  6. maj 10.30 Konfirmation Vigersted Kirke
  8. maj 17.00 Sommerkoret øver Vigersted Kirke

  9. maj 19.00 - 21.00 Nattergaletur ved Jørgen Madsen Kværkeby Fuglereservat

10. maj   9.00
10.30

Kristi Himmelfartsdag  · Gudstjeneste Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke 

12. maj 10.30 Konfirmation Kværkeby Kirke 
13. maj   9.30

11.15
Konfirmation
Konfirmation

Kværkeby Kirke 
Kværkeby Kirke

15. maj 17.00 Sommerkoret øver Vigersted Kirke
20. maj 10.30 Pinsedag · Fælles børne- og familiegudstjeneste med 

Mias musikalske Univers og Englekoret
Vigersted Kirke

21. maj 10.30 2. pinsedag · Fælles festgudstjeneste på plænen 
med Saxofon og Ungdomskor!

Kværkeby Kirke 

22. maj 17.00 Sommerkoret øver Vigersted Kirke
27. maj 10.00 - 13.00 Fuglenes Dag i reservatet Kværkeby Fuglereservat
29. maj 10.30 Sangcafe Vigersted Præstegård
29. maj 17.00 Sommerkoret øver Vigersted Kirke

  2. juni 11.00 Lørdagsdåb Kværkeby Kirke

  3. juni 10.30 1. Trinitatis · Gudstjeneste Vigersted Kirke

  4. juni 10.00 - 12.00 Nattergaletur ved Jørgen Madsen Kværkeby Fuglereservat

  5. juni 17.00 Sommersang på kirkeengen - se omtale Vigersted Kirkeeng

KALENDER 
MARTS · APRIL · MAJ  2018
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