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www.vigersted-if.dk

Vigersted 
idrætsForening

Vi har afholdt juletræsfest i forsam-
lingshuset med stor succes igen. Man-
ge børn, forældre og bedsteforældre 
kom og hyggede sig, og en god jule-
stemning spredte sig hurtigt. Der blev 
danset om det flotte juletræ, som Lau-
ra og Kasper Rossing igen havde væ-
ret så søde at sponsorere til idrætsfor-
eningen, og her skal lyde en stor tak 
for det. Julemanden kom selvfølgelig 
også forbi med julegodteposer, og 
Knud Brixager sørgede for en skøn ju-
lemusik på sit flygel. 

Nu varer det ikke længe før foråret 
kommer, men først skal vi traditionen 
tro have vores gymnastikopvisning 
lørdag d. 12. marts kl. 10.00 i Vi-

bestyrelsen siden sidst

Crossgym

Hvor er det dejligt at se alle de voks-
ne til crossfit tre gange om ugen. Det 
er tilladt at have børn med, som kan 
lege i den ene halvdel af hallen. Der 
er stadig plads til flere. 
Kom tirsdag 18.30 - 19.30 eller fre-
dag 17.00 - 18.00. Vi er der også 
ofte om søndagen, men det skriver vi 
på facebook.

spinning

generalForsamling idrætsForeningen 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Vigersted idræts-
forening onsdag den 16. marts 2016 kl. 19.00 i Vigerstedhallens 
cafeteria. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne, Birte Noack

gersted Hallen. Her skal vi se gymna-
stikafdelingens hold, som vil vise os alt 
det de har lært i denne sæson. 

Hvis du går, og drømmer om at starte 
en ny idrætsgren op, med noget vi pt. 
ikke tilbyder, er du velkommen til at 
tage kontakt til VIF’s forretningsud-
valg.

Vigersted idrætsforening afholder 
den årlige generalforsamling ons-
dag den 16. marts 2016.

 På bestyrelsens vegne.
Hjemmeside: www.vigersted-if.dk 

Karina Kristensen, 21421210 
karina.n.kristensen@gmail.com 

Vi har nu startet et begynderhold op, 
som kører hver mandag kl. 17.30 og 
nogle lørdage efter opslag. Det har 
været en stor succes. Der er fyldt op 
næsten hver gang og til de andre 
hold er der booket op. Der bliver 
svedt noget.

træningsCentret

Det er dejligt at se, at træningscentret 
bliver brugt flittigt. Det er første gang, 
at vi er oppe på over 220 medlem-
mer. Bare inden for de sidste 14 dage 
er der kommet 20 nye tilmeldinger.
Vi holder generalforsamling i træ-
ningscentret onsdag d. 9. marts  kl. 
19.00 i Vigerstedhallens cafeteria. 

Vi håber, at 
rigtig 

mange vil 
møde op. 

Kurt Noack 
20651106,
kno@ofir.dkTræning

generalForsamling i træningsCentret 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Vigersted 
træningscenter onsdag den 9. marts 2016 kl. 19.00 i Viger-
stedhallens cafeteria. Dagsorden  iflg. vedtægterne. Forslag skal 
være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne, Kurt Noack

Begynderhold 
til spinning.

Vi har på inliners holdet fået mange 
nye løbere i denne sæson på vores 
nye torsdags hold. Hvilket er rigtig 
dejligt. De nye løbere er kommet rigtig 
godt med allerede. De øvrige løbere 
bliver mere og mere avanceret i det, 
som de gerne vil løbe. De kan finde 
på, at køre på begge forhjul, begge 
baghjul eller slalom på et ben og me-
get mere. Det er kun fantasien, der 

inliners

sætter grænser for, hvad de finder på. 
Hvilket vi glæder os til at vise jer alle 
til opvisningen den 12. marts.

Mange rullehilsner
Anne Marie Hellemann, 28 30 16 42

Her ruller 
store og små.
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Voksenklubben i Vigersted er nu gået 
ind i sin 36. sæson. Mange er de lo-
kale deltagere og foredragsholdere, 
der gennem alle disse år har deltaget.

Voksenklubben blev tilbage, efter at 
kommunen havde overtaget pasning 
af børn og ungdomsklubben, som 
Idrætsforeningen ellers havde kørt i 
flere år, da behovet var tiltrængt, med 
de store udbygninger i det lokale 
sogn. Desuden med flere medlemmer 
fra nabo sognene.

Klubben satser på de lokale aktivite-
ter, men har haft mange ture og fore-
dragsholdere udefra også, f.eks. nu-
værende biskop fra sin orlov i Syd- 
amerika, Spejder Ester med fortællin-
ger fra udenlandsrejser, med Heino 
på Risø, frk. Motzfeldt og mange, 
mange flere gennem alle disse år.

Klubben har spillet teater med 8. klas-
serne på skolen, plantet træer ved 
Spejderhytten, taget initiativ til reno-

veringen af forsamlingshuset med 
meget mere.

Maddagene startede, da Lokalhisto-
risk arkiv for mange år siden startede 
sin indsamling af materiale i hele 
kommunen. Vigersted var det første 
sted med godt resultat, og senere er 
maddagene fortsat ca. hver anden 
måned. De kommende 2 maddage er: 
9. marts hvor Osted slagteren, der er 
barnefødt i Vigersted, fortæller om 
kød og sin egen karriere.

28. april hvor Helle Hald, der har 
specialiseret sig som advokat for 
voldsofrene, fortæller - hun har også 
gået i Vigersted skole. Så temaet, der 
startede sidste år med Vigersted-
drengen Esben Danielsen, der er ny 
direktør for Lokale og Anlægsfonden, 
fortsætter i år med lokale både unge 
og gamle og deres karrierer.

 Tulle Olsen

Voksenklubben

Vakse Voksne har haft en dejlig sæ-
son med masser af bevægelse og 
hyggeligt samvær. 23 har været ak-
tive på gymnastikholdet og 6 mænd 
har hygget sig med billard hver tors-
dag sæsonen igennem. Vi har delta-
get i Ringsteddagen, den årlige ak-
tivitetsdag i Ringsted sammen med 
mange andre 50+ aktive folk. 

den 31. marts holder Vakse 
Voksne afslutning med brunch 
efter en god og aktiv sæson. 

den 14. juni afholdes Kongskilde 
Friluftsdag, hvor rigtig mange Vakse 
Voksne plejer at deltage. Det foregår 
på »stranden« ved den meget smukke 
Tystrup Sø.

Har du spørgsmål til holdet eller vil 
deltage i et eller flere af  de kommende 
arrangementer, er du velkommen til at 
kontakte instruktør Berit Galberg tlf. 
22 21 23 25 berit@galberg.dk

Vakse Voksne 50 + 
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Sæsonen synger på sidste vers og 
vores mange hold er i fuld gang med 
at øve til opvisningen lørdag d. 12. 
marts 2016, som vi i år holder sam-
men med Kværkeby. Gymnastikfor-
eningen har haft en rigtig god sæson 
med nye tiltag i form af yoga, et gym-
nastikhold for de 10-12-årige samt et 
ekstra hold for inliners. Enkelte hold 

har haft fællestræning med Kværke-
by, resultatet af det kan ses til vores 
fælles opvisning. Frem mod somme-
ren kan vi tilbyde sommergymnastik 
for børnefamilier med børn i alderen 
1,5-5 år, børnehavebørn fra 3-5 år og 
skolebørn 6-12 år samt Zumba for 
voksne. Følg med på vores hjemme-
side, hvor der også er tilmelding. Vi 

arbejder og håber på, at vi fra næste 
sæson kan tilbyde en ny form for ak-
tivitet for både børn og voksne, der 
har med trampoliner at gøre, men me-
get herom senere, når vi ved lidt 
mere.

Hilsner fra gymnastikafdelingen
Anja Nielsen, 30 22 03 20

nyt Fra gymnastikken

Vi har i idrætsforeningens bestyrelse 
snakket om muligheden for at starte 
badminton igen, men under en lidt 
anden form. Vi kalder det »Åben bad-
minton«. Det betyder, at man møder 
op med sin ketcher og spiller double 
med dem der er der, d.v.s. at man ikke 
har en fast makker man er afhængig 
af. Efter ca. 30 minutter bytter man 
med/modspillere, således at man får 
spillet sammen med alle.
Parrene bliver forsøgt sat sammen, så 
man får så jævnbyrdige kampe som 
muligt, og man spiller sammen med 
både herrer og damer og alle alders-
klasser. Foreningen sørger for bolde.
Vi vil gerne undersøge, om der er in-
teresse for denne form for motion in-
den vi går videre og prøver at få tid i 
Vigersted Hallen til vintersæsonen.
Hvis du er interesseret kan du henven-
de dig til Niels Arentoft på 57 52 56 
16, e-mail bn@dlgmail.dk eller møde 
op på foreningens generalforsamling 
d. 16. marts.

Niels Arentoft

Åben badminton
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Vigersted  
idrætsForening

sidste nyt Fra dilettanten

Nej, det kan da ikke passe vel. Skal 
det efter næsten 33 år være slut med 
teater her i Vigersted? Skal det være 
slut med høstrevy, børneteater, ung-
domsteater og voksenskuespil for ik-
ke at tale om de store udendørs fore-
stillinger?

Vi er flere der har lyst til at fortsætte 
denne dejlige fritidsbeskæftigelse, 
men vi mangler nye ansigter. Så hvis 
du har lyst til at deltage i dette sjove, 
spændende og til tider hæsblæsende 
fællesskab så kom frem af busken. 
Uanset hvad du kan, er der altid en 
opgave til dig.

Når dette læses har vi haft det årlige 
»stormøde«, hvor næste sæson plan-
lægges, men der bliver ikke lagt faste 
planer, undtagen hvornår vi skal spille. 
I første omgang er det høstrevyen 
sidst i september.

Hvis du vil være med til at fortsætte 
denne gamle tradition og eventuelt 
forny den, så henvend dig til Niels 
Arentoft, 57 52 56 16 eller  
mail: bn@dlgmail.dk.

Vi glæder os til at se rigtig mange nye 
ansigter.

Niels Arentoft
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Vigersted idrætsForening
Vigerstedhallen
Ågerupvej 1, Ringsted
Niels Larsen tlf. 31 62 76 07 
www.vigersted-if.dk

ViF’s ForretningsudValg: 
Birte Noack, 
Bredagervej 84, 
tlf. 57 52 52 06  

Signe Andersen
Vigersted Bygade 39
Tlf. 57 67 64 69

Karina Kristensen
Degnebakken 43
Tlf.  21 42 12 10

Vi er kommet godt i gang med både 
Magic Mix og Space Racer. Vi er glade 
for at have så mange dejlige og glade 
børn på holdene.

En typisk gymnastiktime består af en 
grundig opvarmning, hvor vi bl.a. ar-
bejder med styrke og smidighed. Der-
efter forsætter vi med forskellige klas-
siske gymnastikøvelser, såsom 
vejrmøller og kolbøtter på vores pro 
track. Vi øver forskellige spring på 
trampolinen og måtter.

En gang om måneden har vi fælles-
træning med Kværkeby IF - Lige nu er 

magiC miX og spaCe raCer

vi gået i gang med at øve til opvisnin-
gen den 12. marts, som også vil være 
sammen med Kværkeby If.  

Magic Mix og Space Racer er for dren-
ge og piger mellem 1. og 6. klasse, 
som har lyst at springe og lave gymna-
stik.

Vi har i øjeblikket ca. 30 glade og fri-
ske børn på holdene, som er hver tirs-
dag mellem 16.45 og 18.15, så hvis 
der er nogen, som har lyst til at prøve, 
er de velkommen.   

Hilsen Henriette, Pia, Anja, 
Sofie og Karina

Familie-lØrdag 
- for familier med børn 

mellem 1½ - 5 år. 
Vi løber, hopper, griner og knok-
ler, så selv de voksne får sved 
på panden! Et gratis tilbud til 
hele familien, tag også gerne 
venner med. Vi mødes d. 9/4, 
d. 28/5 og d.18/6 fra 9.30-
11.00 i Vigersted Hallen. Tilmel-
ding fra gang til gang, se opslag 
på Vigersteds facebook-gruppe 
eller zeuthenjulie@gmail.com

Vigersted iF og 
kVærkeby iF 

gymnastikopVisning 
i hallen 

lørdag d. 12. marts 
kl. 10 - 14 (ca.)

Pølsehorn, pizza, drikkelse, kaf-
fe og kage kan købes. Vi glæder 
os til at se børn, forældre, bed-
steforældre til en hyggelig dag.

Vi øver flik flak og 
maven skal op.

Der øves 
araberspring.

Fællestræning Viger-
sted og Kværkeby

Børneforestillingen 
»Vi nåede det lige«.

Fra »Lejemord a/s«
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... alt hvad du tænder på

beretning For 2015
Lokalrådets  primære opgave har væ-
ret, at arbejde videre med implemen-
teringen af Helhedsplanen for udvik-
ling af Vigersted - med det 
overordnede formål, at tiltrække nye 
familier og beboere til området og 
gøre det mere attraktivt for os, der al-
lerede bor her.

Helhedsplanen er blevet revideret og 
tilpasset og er nu på listen over kom-
mende lokalplaner, hvilket betyder, at 
den er kommet på lystavlen i Ring-
sted Kommune.

Gennemførelsen af planen er særde-
les tids- og ressourcekrævende, hvor-
for det er hensigtsmæssigt at opdele 
planen i en række mindre delprojek-
ter, hvoraf nogle allerede er gennem-
ført og andre igangsat.

•	 Gangstien fra Vigersted skole til  
 Børnehuset er nu etableret til glæ- 
 de og gavn for brugerne, således  
 at det nu er sikkert og trygt at gå  
 fra skolen til børnehuset og om- 
 vendt. Vi vil gerne takke de invol- 
 verede for deres indsats og glæder  
 os over, at endnu et vigtigt skridt  
 for bedre trafiksikkerhed nu er på  
 plads.

•	 Etablering af hastighedsdæmpen- 
 de foranstaltninger i byen i form af  
 2-1 vejsystem er nu i gang. Pålæg- 
 ning af rød asfalt på vejene fra by- 
 skiltene og gennem byen er nu  
 gennemført og til foråret vil køre- 
 banerne blive behørigt malet med  
 hvide striber og afmærkninger.

•	 Derudover arbejdes der på at etab- 
 lere diverse ændringer i form af  
 indførelse af lavere hastighed i  

 byen f. eks. 40 km hastighedsbe- 
 grænsning og evt. andre hensigts 
 mæssige tiltag til forbedring af tra- 
 fiksikkerheden.

•	 Etablering af cykelsti på Rusgårds  
 Bakke fra Roskildevej til Vigersted  
 skole er nu opført som 1. prioritet  
 på kommunens liste over planer for  
 cykelstier og forbedring af trafik  
 forholdene  for de svagere trafikan- 
 ter som helhed. Der er i 2016 af- 
 sat kr. 500.000 til forundersøgel- 
 ser af linjeføring.

•	 En arbejdsgruppe har i årets løb  
 startet projektet - Vigersted By- 
 midte - et delprojekt under Hel- 
 hedsplanen. Projektet omfatter en  
 opgradering og fornyelse af Viger- 
 sted Bymidte og er nærmere be- 
 skrevet i Helhedsplanen, som ses  
 på Vigersted.net i detaljer.

aktivitetsudvalget har i året løb 
gennemført en lang række   
aktiviteter.
•	 Fastelavnsfest med køllesvingende  
 flot udklædte børn og glade foræl- 
 dre.

•	 »Stop tyven« informationsaften 
 med repræsentanter fra forsik- 
 ringsbranchen og sikkerhedsbran- 
 chen, der orienterede og rådgav  
 om tiltag for forebyggelse og mini- 
 mering af risiko for indbrud, nabo- 
 hjælp, tyverisikring m.v.

•	 Skt. Hans aften med bål, tale og  
 sange samt fælles spisning, leg og  
 sommerhygge.

•	 Kulturhistorisk tur til Slotsholmen i  
 København under kyndig vejled- 

 ning af Palle Kristoffersen og Ole  
 Hækkerup.

•	 Store legedag med deltagelse af  
 mange friske og glade børn og  
 voksne under ledelse af legeglade  
 folk fra Gørlev Idrætshøjskole og  
 med støtte fra Temaudviklingspul- 
 jen i Ringsted.

•	 Det årlige Kildemarked med delta- 
 gelse af salgsglade Vigersted bor- 
 gere og vel besøgt af købelystne  
 gæster, samt herlige musikanter og  
 underholdende gøgleri. Dette ar- 
 rangement er støttet af Ringsted  
 Kommunes pulje »Kultur i Landom- 
 råderne«.

•	 Udflugt til Arbejdermuseet og Tor- 
 vehallerne i København med støtte  
 fra Temaudviklingspuljen.

lidt om 2016
Lokalrådets aktivitetsudvalg vil i 2016 
arbejde for gennemførelse af mange 
at de allerede kendte aktiviteter, og vi 
vil lytte til gode idéer og så vidt muligt 
støtte op om helt nye initiativer og 
hjælpe med ansøgninger, hvis det 
skønnes nødvendigt. Ringsted Kom-
mune har midler via Kulturpuljen og 

Vigersted lokalrÅd www.vigersted.net

(fortsættes næste side)

Osted Slagter og selskabslokale
v/ Kennet Hansen

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

ES-Elektrikeren A/S
Bækgårdsvej 41B
4140 Borup

www. eselektrikeren.dk

Borup: 57526475 Køge: 56656475 Viby: 46406475
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FastelaVnsFest i hallen 
Tusind tak til alle, der deltog i Fastelavnsfesten. 
220 festligt udklædte børn og voksne mødte op 
til et par hyggelige timer. Det er rekorddeltagelse 
og skyldes sikkert, at fastelavnsfesten bl.a. blev 
annonceret på Facebooksiden »Vigersted«. Det var først år vi havde til-
melding - og heldigvis for det, så vi kunne købe ind, så der var faste-
lavnsboller til alle. 
En stor tak til alle, der gav en hånd med både før, under og efter festen. 
Aktivitetsudvalget består pt. kun af tre personer Jannie Rex, Bente Holm 
og Berit Galberg, så uden hjælpende hænder kan et så stort arrange-
ment ikke lykkes.  Så vær parat til at give en hånd en ½-1 time næste 
gang, vi kommer og spørger om hjælp. Vi glæder os allerede til næste 
år, hvor fastelavn falder på søndag d. 26. februar 2017. Og med så 
mange festligt udklædte voksne er der måske grundlag for af at afholde 
et rigtigt karneval i forsamlingshuset på et tidspunkt? Hvem vil være med 
til at planlægge det?

På aktivitetsudvalgets vegne Berit Galberg 
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konstituering
Bestyrelsen for Vigersted Lokal-
råd har konstitueret sig som føl-
ger:

•	 Formand: Peter Hansen

•	 Næstformand:   
 Per Hermansen

•	 Kasserer: Michael Kalmberg

•	 Sekretær: Kasper Rossing

•	 Bestyrelsesmedlem:   
 Berit Galberg

•	 Bestyrelsesmedlem:   
 Per Aagaard Kristensen

•	 Bestyrelsesmedlem:   
 John Friis Mikkelsen

•	 Suppleanter: Laura Irwing  
 Rossing og Steffie Ravn  
 Møller

sankt hans i Vigersted
Lokalrådet arbejder sammen med skolen på at finde en placering til Sankt Hansbålet på skolens sportsplads, hvor 
det er forsvarligt i forhold til gældende regler om bålafbrænding.

Vi håber det lykkes, så både børn og voksne kan få en dejlig Skt. Hansaften sammen i Vigersted d. 23. juni.

nyhed! - FamilieCaFé med brætspil
Kan du lide at spille brætspil, så tag familien og 
måske dit ynglings-spil med og mød andre med 
samme interesse. 

Første gang bliver tirsdag d. 5. april kl. 17.30- 20.30 i Forsam-
lingshusets lille sal. Man kan fremstille sin helt egen Café sandwich med 
kylling eller skinke for 25 kr. og drikkevarer kan købes i baren. Men for at 
der skal være nok til alle, beder vi om tilmelding på SMS til Jannie Rex 29 
89 42 09 senest fredag d. 1.april. 

den næste Familiecafé bliver d. 10. maj.

Hvis det viser sig, at der er interesse for at udvide »åbningstiden« vil ak-
tivitetsudvalget prøve at finde en løsning. Hvis du vil være med til at lave 
mad eller give en hånd med ved oprydningen, er du meget velkommen- 
også med forslag til menu. Varm børnevenlig mad kan lade sig gøre at 
servere, hvis bare nogen vil stå for fremstillingen. Oprydning er alle del-
tagerne fælles om. Der planlægges yderligere 2 familiecaféer i efteråret. 

Alle gennemføres med støtte fra Ringsted Kommunes Temaudviklingspulje.

Har du gode idéer til, hvordan vi skal afholde disse familiecaféer fremover, 
så kontakt Jannie Rex eller Berit Galberg 22 21 23 25.

via Temaudviklingspuljen. Begge af-
sat til hjælp i landområderne i kom-
munen. Her udover vil vi arbejde med 
opfølgning på den store helhedsplan 
og på bymidteplanen. Og vi vil helt 
naturligt følge intensivt op på cykel-
stien fra Roskildevej til skolen.

Desuden forsøger vi, at få en lidt 
større Nabohjælp ordning op at stå, f. 
eks. ved opsætning af skilte fra krimi-
nalpræventivt råd og gennem løben-
de information. Vi søger p.t. finansie-
ring til dette.

Vigersted Lokalråd er desuden re-
præsenteret i Landsbyforum, der va-
retager de overordnede interesser for 
landområderne i kommunen.

Skønne fastelavnsdeltagere. 
Foto Kim Formsgaard.
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Som lovet på sidste Københavnertur 
til Arbejdermuseet og Torvehallerne 
afholdes en tur til Botanisk have og 
med mulighed for frokost efter eget 
valg i Torvehallerne. Botanisk Have 
er Danmarks største samling af le-
vende planter - over 13.000 arter. 
Haven har 27 væksthuse og de 10 
af dem er åbne - også de fem, som 
indgår i det store Palmehus. 

Læs mere på www.botaniskhave.dk 

Vi mødes onsdag d. 18. maj på 
Borup station ved 10-tiden ved bil-

letautomaten. Den endelig 
tid kan ikke oplyses end-
nu, da der kommer nye 
kørerplaner sidst i april. Vi 
tager toget til Nørreport 
Station. Derfra er der ca. 
650 meter at gå til Botanisk Have.  
Forventet hjemkomst omkring kl. 
17. Man rejser på sit eget rejsekort/ 
billet og betaler derved selv rejsen. 

Yderligere oplysning fås hos Berit 
Galberg. 22 21 23 25. 

Tilmelding på mail til berit@galberg.
dk med oplysning om navn, deltager-
antal samt mobilnummer i tilfælde af  
akutte ændringer. 

Læs om turen med tidspunkter efter 
1. maj på www.vigersted.net 

lokalrÅdet pÅ FaCebook
Lokalrådet har besluttet at benytte den eksisterende face-
bookside »Vigersted« til at lægge information ud på i for-
bindelse med Lokalrådets arbejde og aktiviteter.  Der er i 
skrivende stund 165 brugere af siden og Lokalrådet op-
fordrer alle Vigerstedborgere til at benytte siden. 

Nyheder fra Lokalrådet kan også læses på www.vigersted.net, hvor ka-
lenderen bliver brugt til at lægge begivenheder ind på, så vi prøver på at 
undgå  to arrangementer/møder i lokalt regi på samme dag. Så forenin-
ger og institutioner opfordres til at benytte hjemmesiden og kan få hjælp 
af Michael Kalmberg til at lægge indlæg og datoer på hjemmesiden.

rundVisning i FuglereserVatet
Fjellebro-Kværkebyegnens Borgerforening og Vigersted Lokalråd in-
viterer på rundvisning i Fuglereservatet tirsdag den 24. maj kl. 19. 

Vi mødes på P-pladsen Bjergvej 77 og bliver guidet rundt i området 
af Peter Hansen, som har været med siden foreningens start. Fugle-
reservatet er en sand naturperle, der byder på mange spændende 
fugle, planter, insekter mv. Med lidt held hører vi nattergal, ser måske 
en isfugl eller en havørn. Varighed ca. 2 timer. Alle borgere i Vigersted 
og Kværkebyområdet er velkommen. 

Der bydes på en lille forfriskning sidst på turen. 

Tilmelding ikke nødvendig.

Yderligere oplysning på 20 83 60 90.

Læs mere om Fuglereservatet på side 7 og på www.fuglereservat.dk

tur til botanisk haVe og torVehallerne

Palmehuset
Foto: Jens Astrup, Statens 
Naturhistoriske Museum. 
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Vigersted Forsamlingshus 

nyt Fra Vigersted Forsamlingshus
Så er det igen tid til den årlige Gene-
ralforsamling i Støtteforeningen for 
Vigersted Forsamlingshus tirsdag d. 
15. marts kl. 19.30 i lille sal. Alle er 
meget velkommen, men uden stem-
meret hvis du ikke er medlem.

Vil du være med til at bevare forsam-
lingshuset kan du melde dig ind i 
Støtteforeningen for Vigersted For-
samlingshus . Hvis du allerede er 
medlem er det tid til fornyelse af kon-
tingentet.  Kontingentet går til forbed-
ringer, reparationer, naturgas, el, re-
novation og ikke mindst nyanskaffelser. 

Som medlem får du  10% rabat ved 
leje af huset. Det koster 200 kr. pr. 
par og  100 kr. for enlige årligt. Kon-
tingentet kan betales på netbank +73   
<+85272381 eller kontant til Ma-
thea Jensen Ågerupvej 26 eller Bente 
Holm Ågerupvej 28

Siden sidst har vi fået en ny kaffema-
skine og vi skal have to nye gasfyr. 
Som i et hvert hus er der jo hele tiden 
noget der må fornys. Som noget nyt 
laver Lokalrådets aktivitetsudvalg  
spillecafe for hele familien tirsdag d. 
5/4 og 10/5  kl.17.30 til kl. 20.30. 

Det glæder os at huset også bliver 
brugt i hverdagen.

Sidst men ikke mindst håber vi at der 
kommer rigtig mange til generalfor-
samlingen, så vi kan få nogle ideer og 
input til den fremtidige drift af huset. 
Du kan læse mere om Forsamlings-
huset på hjemmesiden www.viger-
stedforsamlingshus.dk

På bestyrelsens vegne
Bente Holm / bn@dlgmail.dk

www.vigerstedforsamlingshus.dk

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

Ringsted
Torvet 10-12
70 33 33 33
nordea.dk

Æg & Honning 
fra Eva´s landsted
Stalddørssalg af friske økologiske 
æg samt egen honning.
Ejdamsvej 19, Vigersted
Tilsluttet den offentlige salmo-  
nellakontrol samt fødevare-  
styrelsens kontrolprogram.
Besøg: www.evaslandsted.dk

8
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endnu Flere opleVel-
ser i FuglereserVatet
I 2015 var aktivitetsniveauet større 
end nogensinde - og i 2016 bliver 
der endnu mere at deltage i, hvis 
du da ikke hellere vil gå nogle stille 
alene-ture, når det passer dig bedst. 
Sidste år var der ofte isfugl at se og i 
januar i år blev den sjældne rørdrum 
fotograferet på isen. 

bliV medlem og  
deltag i kommende  
arrangementer
•	 Nattergale	og	fuglestemmer		 	
 søndag den 8. maj kl. 19. 

•	 Fuglestemmer	pinsemorgen		 	
 søndag den 15. maj kl. 07. 

•	 Pinsemorgen.		 	 	
 Fælles morgenkaffe ved huset  
 søndag den 15. maj kl. 08. 

•	 Nattergaletur			 	 	
 søndag den 22. maj kl. 19. 

•	 Fuglenes	Dag:	Den	29.	maj	kl.	10.	

•	 Tur	til	Ravnstrup	Sø	 	 	
  ved Glumsø/Herlufmagle   
 mandag den 30. maj  kl. 17.   
 Se mødested på hjemmesiden.

•	 VIP-tur	for	nye	medlemmer		 	
 søndag den 12. juni kl. 14. 

indmeldelse
Indbetal kr. 200 til foreningens 
bankkonto: Reg. nr. 6823 konto nr. 
1022168, eller på swipp til mobil 
50363657. Send samtidig en mail 
til info@fuglereservat.dk og opgiv dit 
navn, adresse, telefon og mail. Heref-
ter modtager du et medlemskort på 
mail og de kommende Nyhedsbreve. 
Eller ring til Jon Feilberg på 40 15 05 
98.

FuglereserVat.dk www.fuglereservat.dk

nyhedsbreVe Fra  
FuglereserVatet
•	 Gå	ind	på	www.fuglereservat.dk	og	
tilmeld dig Nyhedsbrevene helt gratis. 
Så er du altid godt orienteret.

hjemmesiden   
www.FuglereserVat.dk 
Hjemmesiden er altid et besøg værd. 
Her kan du se de sidste observatio-
ner i reservatet og fotogruppens flotte 
billeder - og selvfølgelig den aktuelle 
arrangementskalender.

Fuglereservat.dk
Peter Hansen, tlf. 20 83 60 90

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

En rundvisning i reser-
vatet med deltagelse af  
stifteren Gunner Goddik.

Der kommer et nyt 
kuld ugleunger stort 

set hvert år.

9
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Vigersted skole

www.vigersted-skole.dk

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: 
Annette Fog, Skovbakken 6,
4100 Ringsted
e-mail: anette.fog@bms.com

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. 

udViklende   
læringsmiljØer
På baggrund af et politisk ønske om 
at styrke og udvikle læringsmiljø-
erne for elever fra 0. - 6. klasse på 
alle Folkeskoler i Ringsted Kommune, 
har også Vigersted Skole fået tilført 
økonomiske ressourcer til at udvikle 
læringsmiljøet - både i indskolingen 
og på mellemtrinnet. 

Vi forventer at første etape står klar 
ved udgangen af februar måned. 

indskoling
For eleverne fra 0. - 3. klasse er føl-
gende tiltag undervejs:

De eksisterende garderober er flyttet 
fra indskolingsgangen – der er i ste-
det etableret garderober i gymnastik-
salens omklædningsrum, som ligger 
i umiddelbar tilknytning til indskoling 
og SFO.

Flytning af garderoberne er en for-
udsætning for at der kan etableres 
arbejdsstationer til makker- og grup-
pearbejde på indskolingsgangen.

Indretningen bliver fleksibel således 
at gangarealet også kan anvendes til 
bevægelsesaktiviteter. 

På indskolingsgangen har indskoling 
og   et fælles lokale - lokalet nyind-
rettes blandt andet med en trap-
pesektion, som kan anvendes som 
tilskuerpladser i forbindelse med et 
scenegulv. Trappen kan også anven-
des som læsetrappe og meget mere. 
Samtidig indrettes lokalet således, at 
det også kan anvendes ved holdde-
ling. Lokalet tænkes fortsat anvendt 
både i undervisnings- og SFO-tiden. 

For enden af indskolingsgangen etab-
leres et stilleområde, som blandt an-
det tænkes anvendt som læsehjørne. 

På gulvene lægges felter og figurer, 
som dels inspirerer og pirrer nysger-
righeden, dels lægger op til bevæ-
gelse i undervisningen. 

mellemtrin
Der etableres afskærmede arbejds-
stationer til makker- og gruppear-
bejdspladser i mellemtrinnets fæl-
lesrum - med en fleksibel indretning, 
således at der også kan foregår be-
vægelsesaktiviteter i fællesrummet. 

Vi har også haft et ønske om at etab-
lere et sceneområde i fællesrummet – 
som i indskolingen et scenegulv med 

trappesektioner som tilskuerpladser. 
Sceneområdet kan dels anvendelse 
til drama - dels til fremlæggelser og 
bevægelsesaktiviteter. Trappesektio-
nerne tænkes også anvendt til andre 
aktiviteter - eksempelvis individuel el-
ler makkerlæsning.

Det tidligere IT-lokale på mellemtrin-
net får ligeledes nyt inventar og ind-
rettes med henblik på undervisning af 
elever i mindre grupper. 

På mellemtrinnet er der også tænkt 
felter og figurer, som pirrer nysger-
righeden og lægger op til bevægelse.

beVægelse i   
underVisningsmiljØet
Udover at sikre fleksibel indretning så-
ledes at der fortsat kan foregå bevæ-
gelse og lægge op til bevægelse via 
felter og figurer på gulvene, ønsker 
vi yderligere at styrke vores arbejde 
med bevægelse som en implemente-
ret del af undervisningen. Derfor får 
vi dels opsat QR-koder rundt omkring 
på skolens områder, dels opsat tavler 
til ophængning af opgaver, således 
at eleverne kan følge bestemte ruter 
i forbindelse med deres læring via be-
vægelse. 

Med venlig hilsen 
Jette Wase Hansen

Skoleleder

Den nye garderobe – 
næsten klar til brug

10
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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

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

anden etape
Til foråret går vi i gang med anden 
etape af styrkelse af undervis-
ningsmiljøet - den udendørs del. 

Her planlægger vi også med at 
styrke elevernes læring gennem 
bevægelse. Vi har gjort gode er-
faringer med de midlertidige op-
stregninger , tal og figurerer vi har 
haft i skolegården. Nu etableres 

der mere permanente opstregnin-
ger. 

I forhold til at styrke drama, som 
Vigersted Skoles særkende, reg-
ner vi med at kunne etablere et 
amfiteater, som også vil få andre 
funktioner - arbejdsstationer, læ-
sepladser og meget mere. 

renoVering aF   
toiletterne i   
indskolingen
Det har længe været et ønske 
for os at få renoveret toiletterne 
i indskolingen. Vi har nu lokalt 
fundet midler til at lægge en ny 
gulvbelægning, som forhåbent-
lig gør toiletterne mere bruger-
venlige. 

nyt Fra skolebestyrelsen
Vi har været en fuldtallig, meget 
aktiv skolebestyrelse incl. 2 sup-
pleanter i dette skoleår. 

Med udgangspunkt i vores årshjul 
har vi indtil nu bl.a haft fokus på 
følgende områder: 

Trafiksikkerhed, kernedrift af sko-
len, økonomien, personaleansæt-
telser, en forældre til forældre an-
svarsfolder, skolens hjemmeside, 
samarbejde med Søholmskolen, 
Forældrestøtteforening, Skolefest 
2016 for blot at nævne nogle af 
de ting vi har drøftet på møderne.

Inden længe er det tid for den år-
lige fremlæggelse af beretning og 
valg til skolebestyrelsen.  Så hold 
øje med skolens hjemmeside.

Pt ved jeg, at 1 plads er ledig, da 
jeg selv må stoppe mit arbejde i 
skolebestyrelsen. Dette alene fordi 
min søn går ud af 9. klasse. 

Jeg håber, at der er nye friske 
kræfter, som har lyst til at bidrage 
til skolebestyrelsens arbejde.

Jeg kan kun opfordre jer forældre 
til at stille op til dette valg.  Det 
er en enestående mulighed for 
at komme tættere på dit barns 
hverdag, få indflydelse på de over-
ordnede rammer for retningen og 
indholdet.

Hvis du er i tvivl om hvad det kræ-
ver…

Så kan det siges kort: Du skal 
være forældre til barn på skolen, 
have tid til at mødes ca. 1 x pr. 
måned og lyst til at involvere dig 
i dit barns skole på vegne af alle 
børn på Vigersted Skole.

Du er meget velkommen til at rin-
ge eller skrive til mig, hvis du går 
med ønsket om at være med, men 
måske er i tvivl om noget.

Dato for valget vil blive lagt ud på 
skolens hjemmeside. Så hold øje!

Mange hilsner
Anette 

Formand for skolebestyrelsen.
anettefog@gmail.com

3065 5555

Skal du sælge?
Bestil et gratis salgstjek,  

så hjælper vi dig godt videre.

EDC Selandia Vejgaard & Partnere

Tlf. 56 82 00 95

11
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I forældrebestyrelsen ønsker vi 
at skabe opmærksomhed om-
kring Børnehuset og bidrage til, 
at Vigersted bliver et samlet, ak-
tivt og attraktivt lokalområde. 

Vi har i den forbindelse en ambi-
tion om, at der hver måned fore-
går en aktivitet i og omkring Bør-
nehuset, som skal være med til 
at sprede Børnehusets positive ry til 
hele kommunen, sætte Vigersted på 
landkortet og forhåbentlig trække 
flere børn til Børnehuset.

Vi lagde ud med at invitere borgme-
ster Henrik Hvidesten til åbningen af 
stien. Lokalavisen dukkede op i hans 
kølvand, snoren blev klippet og der 
var efterfølgende reception i Børne-
huset.

I december havde bestyrelsen med 
hjælp fra forældre og bedsteforældre 
arrangeret en spændende nissejagt.

Vigersted bØrnehus

Vigersted bØrnehaVe

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

Bestyrelsesformand:
Laura Irwin Rossing
laura@rossing.dk

1.februar holdt vi en succesfuld spi-
seaften i Børnehuset. Næsten 50 
børn, forældre, bedsteforældre og sø-
skende fik aftensmad da de kom for 
at hente, og kørte hjem med mætte 
og glade børn. Vi håber at se endnu 
flere næste gang.

Husk at følge med på Børnehusets 
fb-side »Vigersted Børnehus«.

Bestyrelsen 

Julie E Zeuthen

FØlg bØrnehuset pÅ FaCebook!

ekstraordinær
general-

Forsamling
Vi indkalder til ekstraordinær 

generalforsamling i frugt/
ble-ordningen. 

Se opslag på dato, når vi 
nærmer os.

I forlængelse af det bestyrelsen har 
skrevet, har vi efter jul også haft be-
søg af dagplejere og børn fra Viger-
stedområdet. Det var en rigtig hyg-
gelig og god oplevelse. Vi kommer til 
at fortsætte med disse besøg sidste 
torsdag i hver måned. 

Da det er rigtig rart at have et tæt 
samarbejde med andre i lokalområ-
det, og det ovenikøbet kan sikre en 
god overgang, for børn der skal starte 
i vores hus, så ønsker vi, at udvide 
det tætte samarbejde med andre fra 
Vigersted. Så er du på barsel eller har 
ønsket at passe dit barn hjemme, vil 
vi også meget gerne se dig til hyg-
geligt samvær i Vigersted Børnehus.

Der er åbent hus torsdag d. 17. marts 
fra kl. 9.30 til 11.30. I er alle velkom-
ne uanset om I ønsker at jeres barn 
skal starte i vores Børnehus eller ej. 
Følg med på vores facebookside.

Derudover har vi fortsat gang i en ud-
vikling i huset både af vores værdier 
og vores pædagogiske praksis. Vi er 
også så småt i gang med vores bro-
bygningsarbejde fra børnehave til 
skole.

Mange hilsner fra Maria, 
leder i Vigersted Børnehus

Nissejagten.

Borgmesteren 
indvier stien.

spiseaFten
tirsdag den 12. april

Vi starter ca. 16.30/17, kom 
når du henter.
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naturdagplejen i snekkerup
med risiko for jord under neglene og røde kinder

Siden sidst har vi leget i sneen og 
hygget os i hele december med nis-
ser, julekalender og risengrød. Bør-
nene fik også lavet kunstværker, som 
forældrene fik i julegave.

Vi har lige holdt fastelavn, hvor alle 
gerne ville være med, og der blev 
slået godt til tønden. Flere af børnene 
var klædt ud som forskellige dyr.

Nu ser vi frem til foråret, hvor vi skal 
til at så, og der begynder at komme 
dejlige dyrebørn.

Hvis I ønsker en plads hos mig eller 
at blive skrevet op på venteliste, kan I 
ringe til mig. Jeg forventer dog først at 
have en ledig plads i 2017. 

Med venlig Hilsen
Naturdagplejen 

v/ Annette Rosenmark
Snekkerupvej 58, tlf. 2287 9837  

Se mere på www.rosenmark.dk

bØrneklub og teenklub i kVærkeby

www.facebook.com/indremissionringsted

Har du lyst til at høre om Gud og Je-
sus, så holder Danmarks folkekirke-
lige søndagsskole børneklub onsdag 
i lige uger fra 16.00 til 17.30. Er du 
mellem 0 og 9 år, så er du meget vel-
kommen. Når vi mødes hygger vi med 
saftevand og kage, hører en bibelhi-
storie og leger eller er kreative. 

Hver mandag fra 19.00 til 20.30 hol-
der vi teenklub, hvor alle teenagere, 
fra 6. klasse og opefter er velkomne. 
Kom til en hyggelig aften, med bibel-
historie, kreativitet, kagespisning. Vi 
arrangerer også træklatring, bagning, 
hoppeborg og overnatning.

Vi tror på, at Bibelen er Guds ord, og 
at vi her kan lære Gud at kende, og 
lære hvor stor Guds kærlighed er til 
os. Vi tror på Jesus Kristus. At han er 
Guds søn, og at han gik her på jorden 
for ca. 2000 år siden.

For at høre mere, kontakt Britta Fjel-
dal på tlf.. 25 62 22 68.

Vi mødes på Lindegårdsvej 10.

www.facebook.com -
 søg på DFS Ringsted
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kVærkeby Friskole

www.kvaerkebyfriskole.dk

kVærkeby Friskole le-
Ver i bedste VelgÅende
På Kværkeby Friskole fortsætter vi 
den rivende udvikling som vi har væ-
ret inde i det sidste års tid. Vi er i 
skrivende stund 82 elever på skolen, 
der går fra Bh-klasse til 6. klasse og 
vi kan derfor allerede nu melde ud, at 
vi vil være over 100 elever efter som-
merferien. 

Vi har allerede nu indskrevet 8 elever 
på venteliste til vores kommende 0. 
klasse og for skoleåret 2017 er klas-
sen nu også fuldt booket med elever 
på venteliste. Ja, faktisk er der alle-
rede nu indskrevet 6 elever til vores 
kommende skolestartere i 2021. Hvis 
I går med tanker om, at få indskrevet 
jeres barn på vores skole kan vi kun 
anbefale at være i god tid. 

Som tidligere meldt ud, så vil vores 
elever fra 6. klasse i år være de første 
elever, der tager deres afgangsprøver 
i 9. klasse på skolen og allerede nu er 
der kun få ledige pladser på skolen, 
idet vi maksimalt vil være mellem 18 
– 20 elever på den enkelte årgang. 
Har I derfor tanker om at jeres barn 
skal starte hos os i 7. klasse skal I 
også her være hurtige for at sikre jer 
en plads.

Den store tilgang af elever har også 
betydet, at vi nu skal til at ansætte fle-
re lærere på skolen og allerede nu har 
vi slået en lærerstilling op pr 1. maj. 
Vi glæder os til at byde nye kollegaer 
velkommen til vores lille dejlige skole.

lejrskole Fra næste År
Der er så meget vi gerne vil her på 
Kværkeby Friskole og et af succeskri-
terierne for os er, at vi gerne vil have, 
at vores elever vil huske tilbage på 
deres skolegang hos os, med et smil 
på læben, når de går ud af skolens 
trygge og velkendte rammer. 

Hvis der er noget, som jeg tydeligt 
husker fra min egen skoletid, så var 
det lejrskoleturen til Bornholm. 4 dej-
lige varme sommerdage, hvor vi alle 
levede intenst i vores eget lille »oste-
klokke samfund« og hvor vi for en 
stund fik lov til at være tætte sammen 
med klassen og dens lærere. 

Det er derfor helt naturligt, at vi ønsker 
at skabe rammerne for den samme 
oplevelse for vores elever. Efter som-
merferien er det derfor allerede nu 
besluttet, at vores ældste elever skal 
på lejrskole sammen i nogle dage. 
Hvor turen går hen ved vi endnu ikke 
helt, men det skal nok falde på plads i 
den nærmeste fremtid. 

Vi har også, indtil sidste år, tilbudt »ko-
loni på skolen« for vores SFO børn i 
sommerperioden og det vil vi gerne 
udbygge endnu mere, idet vi fra i år 
vil deltage på Vilde Vulkaner i Vor-
dingborg, sammen med tusindvis af 
andre børn fra nær og fjern. 

krimiuge og Åbent hus  
i uge 11
Skolen afholder igen i år emneuge op 
til Påskeferien og i år står hele ugen i 
Krimiens tegn. Eleverne vil få krimiver-
denen ind under huden på mange for-
skellige måder og eleverne inddrages 
vanen tro, omkring både form og ind-
hold for ugen. Hvad ugen derfor bliver 
fyldt med kan jeg af naturlige årsager 
derfor heller ikke løfte sløret for, idet 
dette nyhedsbrev allerede er skrevet i 
starten af februar. Vi kan dog allerede 
nu godt love, at ugen bliver fyldt med 
alverdens forskellige indfaldsvinkler til 
Krimiuniverset og eleverne vil være 
klar til vores åbent hus arrangement 
torsdag den 17. marts, fra kl. 16.00 – 
19.00, hvor de på mange forskellige 
måder vil vise hvad de har lært in-
denfor genren og på forskellig vis får 
skabt en sjov og spændende ramme, 
hvor de viser bud på forskellige krimi-
universer, der forhåbentlig bliver sjove 
og underholdende for jer. 

Alle er meget velkommen til at kigge 
forbi, men hvis du ikke går på skolen 
bedes du lige melde din ankomst på 
jan@glerup.net. Vi ved nemlig, at der 
kommer rigtig mange på dagen. 
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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, 
Gert Jensen, 
tlf.  2040 5102
mail: mgrustfri@live.dk

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

www.farvebuen.dk 

stØtteForeningen pÅ 
kVærkeby Friskole
Bag en god friskole er der oftest en 
rigtig god og aktiv Støtteforening og 
dette gælder i høj grad også her på 
Kværkeby Friskole. Vi er rigtig glade 
og taknemmelige for det kæmpestore 
arbejde, som frivillige forældre og 
lokale kræfter yder i vores støttefor-
ening og vi oplever i mange sammen-
hænge, at foreningen både støtter os 
økonomisk og hjælper til omkring en 
masse praktiske opgaver. Foreningen 
er dermed et centralt omdrejnings-
punkt for skolens virke og understøt-
ter på bedste vis vores ønske om at 
vi også er et forpligtende fællesskab, 
der kulturelt og lokalt binder lokalmil-
jøet sammen.

I det forløbne år har foreningen aktivt 
støttet os med en fantastisk bustur 
til Eksperimentarium for hele skolen, 
indkøb af klaver til vores samlingssal, 
indkøb af puder til SFOen, gratis be-
spisning i forbindelse med afholdel-
sen af vores arbejdslørdage og gene-
ralforsamlingen m.m.

Foreningen skaber midler til dette 
dels ved hjælp fra de forældre, der 
støtter foreningen gennem deres 
medlemskab og ved at samle penge 
ind ved en lang række aktiviteter. Her 
kan nævnes salg af blomster omkring 
Jul og ved Mors dag, auktionsdag, 
cykelløb og meget mere. Derudover 
støtter foreningen gennem at deltage 
i en del praktisk arbejde i forbindelse 
med afholdelse af arrangementer 
m.m.

For os er det selvfølgelig helt natur-
ligt, at vores forældre på skolen er 
medlem af Støtteforeningen, men 
der er faktisk også en del lokale bor-
gere i og omkring Kværkeby, der er 
medlemmer. Hvis du ønsker at være 
medlem eller hvis du vil vide mere 
om vores Støtteforening kan du læse 
om foreningen på vores hjemmeside 
http://kvaerkebyfriskole.skoleporten.
dk

Det var alt vi havde for denne gang - 
vi ønsker jer alle en rigtig god påske. 

Mange venlige hilsner 
Jan Glerup, skoleleder

57 61 22 39
- vi svarer hele døgnet

Nørregade 43 • Ringsted
www.bedemand-berner.dk

Ringsted Begravelsesforretning
Lizzi og Per Christensens eftf. Grundlagt i 1876

teedeedddd

Et spørgsmål om tillid
Claus Berner Pernille Slott FobianAnne Holberg

Køgevej 3 · 4100 Ringsted
Tlf. 57610948 · www.aahøjcykler.dk
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Fjellebro - kVærkebyegnens borgerForening

bØrnediskotek   
en stor suCCes
Igen i år arrangerede Borgerforenin-
gen børnediskotek på Kværkeby Fri-
skole. Det blev det helt store tilløbs-
stykke med 170 deltagende børn fra 
bl.a. Kværkeby, Vigersted, Jystrup, 
Borup, Benløse og Ringsted. Ud over 
underholdning og bar til børnene, var 
der forældrecafe, hvor der blev ser-
veret gratis kaffe og småkager. Det 
glæder Borgerforeningen, at der er så 
stor opbakning til dette arrangement 
fra både børn og forældre. 

porCelænsudlejning
Foreningen udlejer porcelæn, 
bestik og supersmart popcorn-
maskine til rimelige priser.

Kontakt Finn Andersen, 
Fjellebrovang 27
tlf. 2857 8431
e-mail: fia@ringsted.dk

pÅ Vej mod ForÅret 
med borgerForeningen  
Foråret betyder ny folder fra Bor-
gerforeningen, og den skulle gerne 
være uddelt nu. Igen i år byder vi på 
mange spændende tiltag for både 
børn, voksne og hele familien. Der er 
cafearrangement, familietur, skovtur 
og fugletur, for at nævne nogle af de 
arrangementer, der står omtalt i fol-
deren. Ud over dette, er der også lo-
kalplaner, der skal kigges på, ligesom 
der også i Kværkeby er ansøgninger 
fra Borgerforeningen til landsbymillio-
nen, så bestyrelsen kommer ikke til at 
kede sig.  

ny bestyrelse pÅ plads
Efter generalforsamlingen har Bor-
gerforeningen konstitueret sig. Lis 
Stuckert er trådt ud af bestyrelsen, 
og vi takker hende for det store ar-
bejde, hun har udført som sekretær 
og sponsorkontakt.  

Formand Finn Andersen
Fjellebrovang 27
4100 Ringsted
tlf. 2857 8431
fia@ringsted.dk
 
næstformand Peter Skovgaard
Fjellebrohuse 8
4100 Ringsted
   
kasserer Mogens Dinesen 
Bjergvej 26
4100 Ringsted
tlf. 5756 1314
m.dinesen@mail.dk
      
sekretær Nanna Nielsen
Lindegårdsvej 11
4100 Ringsted
tlf. 2211 5636
nannanielsen86@gmail.com
   
indkøbs ansvarlige
Ove Andersen
Fjellebrohuse 50
4100 Ringsted
tlf. 5752 5424
oveester@dlgtele.dk

Aase Stegmann
Kværkebyvej 43
4100 Ringsted
3027 5526
stegmann@gmail.com
  
bestyrelsesmedlem
Jytte Petersen
Kværkebyvej
4100 Ringsted
Arnejytte.petersen@gmail.com
 
suppleanter
Birgit Nielsen 
Nordbæksvej 68   
4100 Ringsted
tlf. 5313 0197                          
birgitnielsen@mail123.dk
 
Jytte Poulsen
Bjergvej 44
4100 Ringsted 
tlf. 2257 5227 

borgerForeningens 
bestyrelse 2016

16
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Vigersted og kVærkeby kirker

vigersted-kvaerkeby.dk

Blomsterhjørnet
møllevej 2a
4140 Borup
tlf. 57527711

Værtindegaver, 
buketter, planter 
og alt i begravelse

nØrkleklubben 
Nørkleklubben havde en dejlig ef-
terårs- og vintersæson. Vi modtog 
en masse lækkert garn, som de flit-
tige hænder fik omdannet til fine 
strikkesager.

Vi havde igen besluttet, at en del af 
vores arbejder blev givet til Børne-
haven på Avnstrup, men vi fik også 
glædet Cafe Dagmars besøgende 
med varme halstørklæder, huer og 
vanter. Vi kunne igen i år bidrage 
med et beløb til menighedspleje. 

Vi strikker fortsat hver onsdag kl.10 
til 13 i konfirmandstuen (til og med 
25. maj, Påskeferien undtaget), så 
kom endelig, vi kan sagtens bruge 

nye nørklere, vi har garn, opskrifter 
og pinde.

Vi er i gang med tæpper til de 
hjemløse og så har vi lovet at strik-
ke babytøj til Avnstrup Modtage-
center hvor man »venter« 39 nye 
babyer år 2016.

Vi hygger os med kaffe/te og 
brød.

Evt. spørgsmål så ring til Lena på 
tlf. 21 19 48 17 eller skriv til mail:  
lena.uldall@gmail.com

Vi modtager stadig meget gerne 
garn, hvis nogen har noget lig-
gende.      

læsekreds 
Som noget nyt i Vigersted, vil vi 
gerne invitere læse interesserede til 
sammen med os at starte en LÆ-
SEKREDS.

Bøger er fantastiske og endnu bed-
re bliver de, når du har nogen at 
dele oplevelsen med!

Du kender sikkert fornemmelsen af 
at vende den sidste side i en bog, 
og så sidde tilbage med lysten til 

at have nogen at snakke med om 
læseoplevelsen.

Så her kan du finde andre at dele 
oplevelsen med.

Vi vil holde til i TIENDELADEN (ved 
Vigersted Kirke - den hvide bygning 
med stråtag, som også er graver-
kontor).

Mødedagen bliver den første man-
dag i måneden:

mandag den 7. marts og  
mandag den 4. april.

Vi starter med en kop kaffe og lidt 
brød og derefter taler vi om, hvilke 
bøger vi kan tænke os at læse i det 
kommende forår.

Vi sørger for at biblioteket skaffer 
de valgte bøger hjem til os.

Vi glæder os rigtig meget til at se 
jer alle.

Venlig hilsen 
Inger Vendler og Lena Uldall

mobil 21 19 48 17 eller 
mail: lena.uldall@gmail.com 

for evt. spørgsmål.
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er lykken et stÅsted eller et gÅsted? - skal det Være sÅ positiVt?

kirkehøjskolen midtsjælland 
9. og 10. april i jystrup, stalden

Inspireret af psykologiprofessor Svend 
Brinkmanns meget roste bog »Stå 
fast«, som er et opgør med tidens ud-
viklingstvang og den overdrevne posi-
tive psykologi, ønsker vi at belyse 
spørgsmålet om, hvad krav om aner-
kendende kommunikation, evig posi-
tiv indstilling, og det altid at være i 
proces  gør ved os. Til at belyse dette 
emne har vi indbudt flere kompetente 
oplægsholdere bl.a. filosoffen Per 
Jepsen, der lørdag eftermiddag bidra-
ger med sit: »Lykkens diktatur og ret-
ten til at være ulykkelig«. En opsigts-
vækkende overskrift i en tid med 
udbredt tendens til at fremhæve en 
positiv indstilling, det nok som be-
kendte halvt fyldte glas og forvent-
ning om at vende enhver ulykke til det 
gode. Per Jepsen (f. 1976), er ph.d. i 
filosofi fra Københavns Universitet, 

adjunkt i pædago-
gisk filosofi på År-
hus Universitet og 
præsenterer selv 
sit foredrag såle-
des:

»Den individuelle 
lykke er blevet  
det moderne menneskes vigtigste 
 fortælling om sig selv. Bagsiden af 
dette er, at vi fortrænger ulykken som 
noget, der hører det menneskelige liv 
til og som i visse tilfælde hverken kan 
eller skal positiveres væk. Den ulyk-
kelige bevidsthed, det melankolske 
og smertefulde temperament, bliver 
en torn i øjet på vores ønske om, at al 
ulykke skal kunne vendes til det 
gode«.

Traditionen tro byder weekenden på 
gode foredrag med debat, musik og 
sang samt forkælelse. Tilmelding til 

Lars Storm Kristensen med angivelse 
af navn og tlf. på alle tilmeldte. Pris for 
hele weekenden er 160 kr. der betales 
ved fremmøde. 

»Folkevandring - flygtningestrøm 
- migration«

ekstra kirkehøjskoleaften d. 11. 
maj kl. 19.30 i jystrup, stalden

Kirkehøjskolen Midtsjælland indbyder 
til ekstraordinær temaaften om den 
aktuelle flygtningekrise.

Professor emeri-
tus Uffe Østerga-
ard indleder med 
en indføring i den 
aktuelle situation 
med et foredrag i 
helikopterperspek-
tiv i et forsøg på at gøre os klogere 
på, hvad det er vi står midt i. Efter en 
kort kaffepause forsættes med en 
særlig inviteret respondent, Prof 
emer. dr. theol, Theodor Jørgensen, 
der holder godt fat i den etiske tråd. 
Læs mere om dette arrangement i 
dagspressen. Pris for deltagelse inklu-
siv kaffe og kage er 35 kr. 
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»god is a roCk!, part iii«

Martin Petersen og band sætter 
rock på Kværkeby Kirke med 
egen tekst og musik, samt et en-
kelt Johnny Cash nummer. Set 
up’et er ret sort, det  handler om 
at være tabt, - fortabt, forladt, 
alene - i en krig, i verden, i andres 
forventninger. Men helt uden lys i 
alt det kulsorte mørke er det ikke, 
og der er trods alt glimt i øjet. En 
gudstjeneste for alle med hang til 
rock og særligt for dem, der har 
et indre sort får, - eller en engel?

Her er en smagsprøve fra en af 
teksterne af Martin og Jappe:

A little child is dying
In a civil war
The family is crying
Just like they did before

Who is next to follow?
Whose child is next in line?
Wouldn’t it be hard to swallow?
If  it were yours or mine?

The world is going under
Our Mother is in pain
What used to be a wonder
Was created all in vain

Mankind of  destruction
It was mankind of  the blind
It used to be construction
Now its mankind left behind

Vil du opleve settet liVe, så er 
det i kværkeby kirke d. 20. 
april kl 19.00!
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pÅske i kirkerne med musikalske gaVer
Påsken er igen i år fyldt med dejlig 
musik for store og små ved mange 
stemningsfyldte og forskellige guds-
tjenester, der understreger begiven-
hedernes gang. 

palmesØndag vil Englekoret syn-
ge ved familiegudstjenesten kl. 
10.30 i Vigersted kirke. Vi fejrer Jesu 
indtog i Jerusalem med sang, dans og 
palmegrene. Vil du have det mere 
stilfærdigt og inderligt er der gudstje-
neste i tårnrummet i Vigersted Kirke 
med lystænding kl. 9.00

skærtorsdag er bordet dækket 
med smagsprøver fra Påskemåltidet, 
hvor vi holder nadver sammen, mens 
de mørkerøde roser gløder, og smuk 
og ildfuld klezmer musik sætter stem-
ningen ved aftengudstjenesterne kl. 
17 i Kværkeby og 19 i Vigersted. 

Klezmertrioen »Jødisk sjæl« består af 
Claus Mathiesen på klarinet, George 
Mihalache på cymbalom og Saul Zaks 
på guitar og sang. Den herboende 
rumænsk-sigøjnerfødte musiker Ge-
orge Mihalache spiller på strengein-
strumentet cimbalom ogå kaldet 
»hakkebræt«. Han har i mange år væ-
ret kendt som en af de mest fremtræ-
dende virtuoser på dette avancerede 
instrument. Klarinettisten Claus Ma-
thiesen spillede også for et par år si-
den i vore kirker i Påskeugen, og han 

er en af de danske klezmermusikere, 
som virkelig har markeret sig her-
hjemme, bl.a. i grupperne Mazel og 
Aksakians.

Klezmer er betegnelsen for den jødi-
ske folkemusik, der tidligere blev spil-
let i Central- og Østeuropa til bryllup-
per og andre festlige lejligheder. 
Ordet klezmer kommer af det jiddi-
sche udtryk klezmorim: en uuddannet 
musiker, altså en musiker, der i mod-
sætning til de klassiske musikere ikke 
kan spille efter noder. Under nazis-
men gik mange jøder i eksil og klez-
mer-musikken forsvandt fra Europa. 
Med sin karakteristiske blanding af 
sørgmodige og samtidigt muntre to-
ner har klezmer igen opnået stor po-
pularitet i Europa og USA. Klezmer-
musikken ligger stilmæssigt imellem 
Balkan, klassisk musik og sigøjnermu-
sik. Den spænder fra inderlige balla-
der til sprælsk dansemusik. 

langFredag er en stilfærdig, smer-
telig og håbefuld dag, ledsaget af 
smukt fløjtespil. Linnea Villén besøgte 
Vigersted kirke sidste år, hvor hun 
spillede med sit ensemble »Opus 
Zoo«. En musikalsk oplevelse mange 
sikkert vil huske. I år har vi inviteret 
hende som solist, for at kunne nyde 
hendes smukke fløjtespil endnu mere. 
Sammen med kirkernes organist, Mia 

Engsager spiller de os ind i Langfre-
dagens smerte og håb i tårnrummet i 
Vigersted kirke kl. 9 og i Kværkeby 
Kirke kl. 10.30. 

Linnéa Villén er uddannet fra Det 
Kongelige Danske Musikkonservato-
rium ved Toke Lund Christiansen.

Linnéa freelancer nu og har i den for-
bindelse både spillet med Radiosym-
foniorkestret og Operaen i Køben-
havn. Hun spiller jævnligt koncerter 
med sine kammermusik-grupper, 
blæserkvintetten Opus Zoo, og en-
semblet »Faun«.

pÅskedag er festdagen, hvor på-
skeliljer og gule blomster i massevis 
fylder kirken med duft og farve, mens 
vi glæder os over opstandelsen. Cel-
loen er et fantastisk instrument til at 
symbolisere både grav og himmel 
med dens store register, som stræk-
ker sig fra de helt dybe bastoner til de 
fløjsbløde toner i det høje register, og 
Søren Friis er med sin cello en kær og 
kendt gæst i vore kirker til Påske, der 
skaber skøn musik sammen med Mia 
på orglet. Vores dygtige kirkesangere, 
Eline Holmegaard og Kirsten Lybeck-
er, synger solo og vi skal selvfølgelig 
alle synge med på de kendte Påske-
salmer, også Påskeblomst naturligvis!

Klezmertrioen »Jødisk sjæl«

Skærtorsdag

Linnea Villen
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spaghetti, bØrn og gudstjeneste

Det er blevet tid til det årlige spaghet-
ti gilde – først gudstjeneste med fuld 
fart, kor og meget Gud i Vigersted 
Kirke kl. 17 og så over i Forsamlings-
huset, hvor menighedsrådene har for-
beredt kødsovs efter opskriften, vi 
ææælsker og kogt store gryder fulde 
af ægte uforfalsket spaghetti. Det er 
tirsdag d. 3. maj kl. 17 og du er 
velkommen!

nyt alterbrØd

Nadver er et måltidsfællesskab og 
brødet skal helst smage af rigtigt 
brød, - derfor er vi i Kværkeby Kirke 
begyndt at bruge nadverbrød fra 
Østagergård, bagt af kvalitetsmel 
med gode krydderier, let at spise og 

ovenikøbet lunt! Vi gør det, fordi vi 
mener, sanserne og kroppen husker, 
og måltidet ved nadverbordet skal 
være fyldt af kraft, fordi det er stedet, 
hvor Jesus giver os sig selv, sit liv, sin 
død og sin opstandelse – det skal 
mærkes og huskes!

retræte i september - Åben For tilmelding allerede nu

På det dejlige Galleri Emmaus ved 
Haslev i weekenden, d. 23. - 25. 
september har du mulighed for at 
komme med på sogneretræte. 

Sammen med Ringsted sogn, sogne-
præst Hanne Westh og Bente Lybeck-
er mødes vi fredag eftermiddag og 
går sammen ind i stilheden, der varer 
til søndag middag efter gudstjene-
sten. 

Undervejs holder vi retræteandagter 
og individuelle samtaler, naturen om-
kring byder os velkomne med åbne 
arme. Huset Emmaus er et meget 
hjertevarmt og godt sted at holde re-
træte, også selvom vi ikke er alene i 
det store hus, men har verden om-
kring os i den store stilhed. Der er 
plads til 15 deltagere og hele herlig-
heden koster 1500, - pr. deltager. 
Kniber det beløb i din økonomi, kan 
du søge om støtte fra menighedsple-
jen. 

Vil du med, skal du give lyd til sogne-
præsten på amnm@km.dk. 

Hvorfor tage på retræte? Hvis du ger-
ne vil lytte efter andet end det sæd-
vanlige, hvis du gerne vil give Gud en 
chance for at nå dig, hvis du søger 
fred, hvis du savner sindsro, hvis du 
vil fyldes af glæde, hvis du vil hvile, 
hvis… 

»kirken under ombygning« 
Fælles gudstjeneste,   
2. pinsedag

16. maj 2016 kl. 10.30  
i sct. bendts kirke,  
ringsted

Under temaet »Kirken under 
ombygning« samles vi i år 
inden døre i den store Sct. 
Bendts Kirkes rum - som i 
foråret forventes at være 
under ombygning.  

Der er dog på ingen måde 
lukket af for gudstjenester; 
for kirken er rummelig, det 
er blevet Pinse, kirkens 

døde og levende sten vil derfor være 

under nyskabelse - og det vil kunne 
mærkes i en levende og medrivende 
gudstjeneste.  

Sct. Bendts Kirkes organist og kor 
ledsager os gennem salmesangen, li-
gesom flere af provstiets organister 
og præster medvirker i ét fælles kor.  

Efter gudstjenesten samles der ind til 
provstiets ydre missionsprojekt gen-
nem salg af grillpølser, øl og vand 
(den fra rejsegilder så velkendte 
menu) samt tårnvandringer, der giver 
mulighed for at beskue Ringsted fra 
omtrent 40 meters højde.  

I er derfor meget velkomne til at blive 
her efter gudstjenesten. 
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»dans med mig« 

release- og børnekoncert med 
mias musikalske univers og stort 
børnekor Fredag d. 20. maj kl. 19 
i Vigersted kirke

Dette forår udkommer sangbogen 
»Dans med mig«. Alle børnesangene i 
bogen er skrevet af Mia Engsager og 
med bogen følger QR-koder, så man 
kan downloade musikken til sin tele-
fon eller computer.

Musikken er indspillet af bandet Mias 
Musikalske Univers og Englekoret fra 
Vigersted og Kværkeby kirker, samt 
børnekoret Zig-Zag fra Ringsted Mu-
sik- og kulturskole.

Fredag d. 20. maj kl. 19 fejres ud-
givelsen med en stor releasekoncert i 
Vigersted kirke. Her vil bandet spille 
sange fra bogen sammen med Engle-
koret. De har ved denne lejlighed invi-
teret Haslev kirkes juniorkor og bør-
nekoret fra Munkekærskolen i Solrød, 
så det kan blive et rigtig stort børne-

kor. Det er anden gang, at de 3 kor 
mødes og synger sangene fra bogen. 
De leverede en fantastisk koncert ved 
kulturnatten i Haslev i september sid-
ste år, så de glæder sig til at kunne 
mødes og synge sammen igen.

Det bliver helt sikkert en festlig kon-
cert for både børn og voksne, hvor 
man inviteres til at synge og danse 
med, så tag dit barn i hånden og kom 
til en festlig børnekoncert med trut i!

dans med mig

»Dans med mig« er efterfølge-
ren til bogen »Drømmeland«, 
som blev udgivet på forlaget 
Dansk Sang i 2010. Sangene 
er for børn i alle aldre og bo-
gen kan benyttes af alle, som 
er glade for musik. I bogen 
finder man tekster og noder 
til sangene i både enstem-

mige og flerstemmige arrangementer 
og den er fyldt med søde og sjove il-
lustrationer af tegneren Hakon Lund 
Jensen.

mias musikalske uniVers:

Mia Engsager: sang og trombone 

Michael Sunding: klaver

Jesper Uno Kofoed: trommer 

Jacob Brandt Jensen: kontrabas.

Mia Engsager
(foto: Rune Hansen)

piCniC og Fællessang pÅ kirkeengen 5. juni

Sommeren bliver fejret med picnic og 
fællessang på Kirkeengen, grund-
lovsdag d. 5. juni. Dagen starter 
med gudstjeneste kl. 10.30 i Viger-
sted Kirke med dejlige sommersal-
mer og en tråd til eftertanke på 
Grundlovsdag. 

Derefter mødes vi på Kirkeengen til 
hyggelig spisning fra de medbragte 
madkurve og sommerlig fællessang 
fra Højskolesangbogen kl. 12-14

Den danske sangskat er et stort skat-
kammer fyldt med smukke sange, 
som beskriver livet, naturen, årstider-
ne, og man finder ikke et bedre sted 
end naturen at synge i, når det hele er 
blevet smukt og grønt igen.

Sangen ledes af Vigersted og Kvær-
kebys ad-hoc-kor. Det er et kor, som 
samles til lejligheden og alle, der har 
lyst til at være med, er meget velkom-
ne: mænd, kvinder, unge og gamle, 

uanset forudsætning, bare du har lyst 
til at synge.

Vi mødes for at øve 4 tirsdage i 
maj kl. 17.00 - 18.30,   den 10., 
17., 24. og 31. maj.

Koret ledes af organist Mia Engsager 
og man tilmelder sig på mail:  
miaengsager@gmail.com eller   
på tlf. 26256490.

Det er en dejlig sommertradition og 
en hyggelig måde at mødes med na-
boer og venner, og vi håber at se 
både store og små til en skøn dag. 

(I tilfælde af  regnvejr rykkes 
arrangementet til kirken.)
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kirken 

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 Ib Aagaard Bank 
træffes onsdag formiddag i præstegår-
den og kan hjælpe med attester o.lign. 
iab@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 Eline Holmegaard
Egemosevej 6 · 4174 Jystrup
Tlf. 57 52 82 20. Fridag mandag.
kirkesanger Kirsten Lybecker
Avnsbjergvej 42 · 4174 Jystrup
Tlf. 41 57 55 61. Fridag mandag.

Vigersted menighedsrÅd
Formand Inger Vendler
Degnebakken 19 · tlf. 61406861 
ivendler@gmail.com
næstformand og sekretær 
Lena Uldall Otto 
Degnebakken 24 · tlf. 57525617 
/21194817 · lena.uldall@gmail.com 
kirkeværge Søren Hansen  
Nebsmøllevej 1 · tlf. 45802396 
soeren@dlgtele.dk
kasserer Uffe Larsen 
Kærehave 28 · tlf.  57525247/ 
21644147 · uflars@gmail.com
medlem Irene Petersen 
Bredagervej 1 · tlf. 57525238
medlem Asger Bak ·   
Bastebjergvej 3, 4140 Borup ·   
tlf. 40738733 · Asger@abglobal.dk

kVærkeby menighedsrÅd
Formand Kirsten Andersen, 
Kildegårdsvej 2 · 4652 Hårlev
tlf. 57525745 · 
enghavegaardjn@mail.tele.dk
næstformand Gurli Birkholm 
Petersen · Bjergvej 52 · tlf. 57525592
kirkeværge Helle Engelsborg Olsen 
Kirkevej 24 · tlf. 57525064 ·
helle.engelsborg@ofir.dk
sekretær Martin Pedersen
Bjergvej 35 · tlf. 57533050 · 
tuck@pc.dk
kasserer Helle Nielsen
Bjergvej 88 · tlf. 57525112 · 
helle -kildegaard@live.dk
medlem Bodil Gyrn  
Køgevej 206 · tlf. 57525417

siden sidst

Vigersted sogn

dÅb
07.02.16  Mikkel Bruun-Hansen

dØde
14.11.15  Rita Søndergaard   
 Kristiansen
23.01.16  Ingrid Johanne Jensen
02.02.16  Inge Margrethe Agnethe  
 Pedersen
04.04.16  Lilly Katrine Henriksen

kVærkeby sogn

dÅb
08.11.15 Lise Agerholm Ruthmann
29.11.15 Isabella Xenia Møller   
 Nielsen
23.01.16 Norm Sahlmann Dinesen
24.01.16 Johan Senius Graae

dØde
07.02.16  Bent Engelsborg

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.
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gudstjenester m.m.

dag kirkeÅret tid sted inFo
13. marts Mariæ bebudelse   9.00

10.30
Vigersted Kirke *
Jystrup Kirke *

20. marts Palmesøndag   9.00
10.30

Vigersted Kirke (i tårnet)
Kværkeby Kirke Familiegudstjeneste med Englekoret

24. marts Skærtorsdag 17.00
19.00

Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke

med smagsprøver på måltidet og 
Klezmermusik

25. marts Langfredag   9.00
10.30

Vigersted Kirke (tårn)
Kværkeby Kirke med fløjtenist Linnea Villén

27. marts Påskedag   9.00
10.30

Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke (dåb) med cellist Søren Friis

28. marts 2. påskedag   9.00
10.30

Vigersted Kirke *
Valsølille Kirke *

  3. april 1. søndag efter Påske   9.00
10.30

Jystrup Kirke
Kværkeby Kirke

  9. april Lørdag   9.30 Jystrup Stalden  
 

»Er lykken et ståsted eller et gåsted?« 
Kirkehøjskolen Midtsjælland

10. april 2. søndag efter Påske 10.30 Jystrup Kirke Kirkehøjskolen Midtsjælland

17. april 3. søndag efter Påske   9.00
10.30

Vigersted Kirke*
Valsølille Kirke*

20. april Onsdag 19.00 Kværkeby Kirke »God is a rock - part III«

22. april Bededag 10.30 Kværkeby Kirke Dåb

24. april 4. søndag efter Påske 10.30 Vigersted Kirke

30. april Lørdag 10.30 Vigersted Kirke Kirke, musik og leg

  1. maj 5. søndag efter Påske   9.30
11.30

Vigersted Kirke
Vigersted Kirke

Konfirmation
Konfirmation

  3. maj Tirsdag 17.00 Vigersted Kirke
og Forsamlingshus

Spaghettigudstjeneste

  5. maj Kristi Himmelfartsdag 10.30 Kværkeby Kirke

  8. maj 6. søndag efter Påske 10.00 Kværkeby Kirke Konfirmation

11. maj Onsdag 19.30 Jystrup Stalden  
 

»Folkevandring, flygtningestrøm, migration« 
Kirkehøjskolen Midtsjælland

15. maj Pinsedag   9.00
10.30

Vigersted Kirke 
Kværkeby Kirke

16. maj 2. pinsedag 10.30 Sct. Bendts Kirke »Kirken under ombygning«

20. maj Fredag 19.00 Vigersted Kirke Releasekoncert med Mias 
Musikalske Univers og Englekoret

22. maj Trinitatis søndag   9.00
10.30

Kværkeby Kirke*
Valsølille Kirke*

29. maj 1. søndag efter Trinitatis   9.00
10.30 

Jystrup Kirke
Kværkeby Kirke

  4. juni Lørdag 10.30 Kværkeby Kirke Dåb

  5. juni 2. søndag efter Trinitatis
Grundlovsdag

10.30 Vigersted Kirke derefter sommersang på kirkeengen 
med picnic

23

* = v/ Lars Storm Kristensen
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dag tidspunkt arrangement sted
  9. marts 18.00 Maddag. Voksenklubben Vigersted Forsamlingshus

  9. marts 19.00 Generalforsamling Vigersted Træningscenter »Cafeteriet« Hallen

12. marts 10.00 Gymnastikopvisning Vigersted Idrætsforening 
og Kværkeby Idrætsforening

Vigersted hallen

15. marts 19.30 Generalforsamling Støtteforeningen for 
Vigersted Forsamlingshus

Vigersted Forsamlingshus

16. marts 19.00 Generalforsamling Vigersted Idrætsforening »Cafeteriet« Hallen

20. marts 10.30 Palmesøndag familiegudstj. med Englekoret Kværkeby Kirke

24. marts 17.00 + 19.00 Skærtorsdag med Klezmer og minipåskemåltid Vigersted og Kværkeby Kirker

25. marts 9.00 + 10.30 Langfredag med fløjte Vigersted og Kværkeby Kirker

27. marts 9.00 + 10.30 Påskedag med cello Kværkeby og Vigersted Kirker

  5. april 17.30 Familiecafé med Brætspil. Aktivitetsudvalget Vigersted Forsamlingshus

  9. april 9.30 - 14.00 »Er lykke et ståsted eller et gåsted? - skal det 
være så positivt?« Kirkehøjskolen Midtsjælland

Jystrup Stalden

10. april 10.30 - 14.30 »Er lykke et ståsted eller et gåsted? - skal det 
være så positivt?« Kirkehøjskolen Midtsjælland

Jystrup Kirke og Stalden

20. april 19.00 19.00 »God is a rock! - part III« Kværkeby Kirke

28. april 18.00 Maddag. Voksenklubben Vigersted Forsamlingshus

30. april 10.30 Kirke, musik og leg Vigersted Kirke

  3. maj 17.00 Spaghettigudstjeneste. Vigersted Kirke/Forsamlingshus

10. maj 17.30 Familiecafé med Brætspil. Aktivitetsudvalget Vigersted Forsamlingshus

11. maj 19.00 Nattergaletur i Fuglereservatet Fuglereservatet

11. maj 19.30 »Folkevandring - flygtningestrøm - migration« 
foredrag Kirkehøjskolen Midtsjælland

Jystrup Stalden

16. maj 10.30 »Kirken under ombygning« - 
fælles 2. Pinsedagsgudstjeneste i provstiet. 

Sct Bendts Kirke 

18. maj 10.00 Tur til Botanisk Have og Torvehallerne 
Aktivitetsudvalget

20. maj 19.00 Releasekoncert med Mias Musikalske Univers, 
Englekor og gæster 

Vigersted Kirke

24. maj 19.00 Få historien om Fuglereservatet. Vigersted 
Lokalråd og Fjellebro-Kværkeby Borgerforening 
inviterer på tur 

Fuglereservatet

29. maj 10.00 Fuglenes Dag - Kom og hør et pip Fuglereservatet

  5. juni 10.30 Grundlovsdag med gudstjeneste, 
picnic og sommersang 

Vigersted Kirke og Kirkeengen
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lokalnyt udgiVes aF: Vigersteds og Kværkebys menighedsråd 
samt institutioner og foreninger.
redaktion: Ansvarshavende Anne-Marie Nybo Mehlsen (amnm@km.dk),  
Kasserer: Mariann Hansen, Asger Bak og Berit Galberg.
annonCer pr. År: Pris: kr. 850,- inkl. moms for 4 annoncer, 
kontakt Berit Galberg, berit@galberg.dk /tlf. 22 21 23 25.
Foreninger pr. År: (inkl. moms): 1/1 side kr. 1250,- inkl. moms 
Mindre indlæg pr. gang min. 450kr.
bidrag til lokalnyt: reg. nr. 1551 konto nr.  451 5706.
indlæg kan sendes til: amnm@km.dk
oplag: Omdeles gratis til 1.050 husstande fire gange årligt. 
layout & tryk: Team Lynderup, Videbæk · tlf. 97173408
ForsideFoto: Brian Groth, Vigersted.
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Vi ses

Vigersted-kVærkeby 
lokalnyt 

nr. 2-2016: deadline 9. maj 
- udkommer 6.-9. juni.

nr. 3-2016: deadline 8. august 
- udkommer 5.-8. september.

nr. 4-2016: deadline 7. nov.
- udkommer 5.-8. december.

kalender · marts · april · maj 2016


