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www.vigersted-if.dk

Vigersted idrætsForening

Sæsonen er ved at være slut og vo-
res mange hold er i fuld gang med 
at øve til opvisningen lørdag den 
11. marts 2017, som vi igen i år 
holder sammen med Kværkeby. 
Gymnastikforeningen har haft en 
god sæson med Jumping® Fitness, 
som er denne sæsons nye tiltag, 
hvor der har været 3 hold for voks-
ne og et juniorhold for de 10 - 
15-årige. Vi købte fra starten 15 
trampoliner, men fandt hurtigt ud 
af, at dette ikke var nok. Vi har der-
for, af flere omgange, søgt tilskud 
ved Ringsted Kommune, så vi har 
kunnet få vores ønsker opfyldt. Så 

sent som i slutningen af året, søgte 
vi igen Ringsted Kommune om til-
skud til en børnetrampolin, så vores 
gymnastikhold også kunne få en ny 
springtrampolin. Enkelte hold har 
haft fællestræning med Kværkeby. 
Resultatet af dette års træning – 
dans, gymnastik, cross gym, Zum-
ba® og Juming® Fitness kan ses til 
vores fælles opvisning, hvor vi glæ-
der os til at vise forældre, bedste-
forældre og søskende, hvad vi har 
lavet i denne sæson.

Hilsner fra gymnastikafdelingen
Anja Nielsen, 30 22 03 20

nyt Fra gyMnastikken

Gennem de sidste fire år, er der 
sket rigtig meget i Vigersted IF. 
Gymnastikken er flyttet fra skolens 
gymnastiksal til Vigersted Hallen. 
To gymnastikhold blev delt i tre 
hold, som i sæson 2015/16 blev 
udvidet med et hold for 10-12-åri-
ge. Cross Gym for Kidz startede for 
tre år siden, for to år siden startede 
yoga og i år Jumping® Fitness. Twi-
sters dansepiger ryster numser og 
Inliners, der har rullet i Vigersted 
Hallen gennem 7 år, blev i sæson 
2015/16 udvidet med et ekstra 
hold. Vakse Voksne hygger sig i Vi-
gersted Forsamlingshus og Zum-
ba® danser stadig hver tirsdag og 
lørdag - kan allerede nu afsløre, at 

der kommer et nyt Zumba® tiltag 
fra næste sæson. Vi har således i 
2016 haft 210 medlemmer igen-
nem vores lille lokale forening - 
nogle medlemmer har også gået på 
flere hold.

Alt dette kan kun lade sig gøre, 
fordi der er nogle frivillige/ildsjæle, 
som vil være aktive. Desværre står 
gymnastikafdelingen i den situati-
on, at der efter denne sæson, er en 
del instruktører, som stopper. Så vi 
har i år ikke mulighed for at tilbyde 
børnene sommergymnastik.

Desværre har vi heller ikke på nu-
værende tidpunkt instruktører nok 
til sæson 2017/18, så der er ikke 

instruktører til forældre/barn (1-3 
år), Mini Spook-holdet (3-4), 
Zapp-holdet (5-6 år) og Space Ra-
cer (10-12 år) samt Twister danse-
hold må også tages af program-
met.

Så kære borgere i Vigersted og 
omegn: Hvis I ønsker, at der stadig 
skal være en aktiv gymnastikfor-
ening i Vigersted, så har vi brug for 
jeres hjælp! Hvis du er interesseret 
i at høre mere, så kontakt mig ger-
ne på tlf. 30 22 03 20, så kan jeg 
fortælle, hvad det indebærer at 
være instruktør i Vigersted IF.

Hilsner fra gymnastikafdelingen
Anja Nielsen, afgående formand

tak For denne gang

Klar til indmarch til første fælles 
opvisning med Kværkeby og 

Vigersted. Billede er fra Photo by Ygge.

 Fælles opvarmning for alle 
gymnaster og udøvere.
Billede er fra Photo by Ygge.

 Der trilles og hygges.
Billedet er fra Photo by Ygge.
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Faktaboks 
teknik: Inliners er rulleskøjter hvor 
hjulene sidder på en linje i modsæt-
ning til side-by-side rulleskøjter, 
hvor hjulene sidder parvis. 

Teknikken, man bruger til at stå på 
inliners, minder meget om isskøjter. 
Vi foretrækker at køre uden bremse-
klodser, da de optager for meget 
plads (og man kan sagtens bremse 
uden - ligesom på isskøjter).

Historie: Inliners-rulleskøjter er 
kendt tilbage i 1700-tallet, men hju-
lene var små og de var svære at 
køre på og nærmest umulige at lave 
vendinger på. I 1819 blev der taget 
patent på inliners-rulleskøjter og si-
den hen på side-by-side rulleskøjter. 
Det var i første omgang side-by-si-
de rulleskøjter, der blev mægtig po-
pulære op igennem 1800- og 
1900-tallet. Men fra 1980´erne 
blev inliners meget populære. 

Hvor og hvornår? Vi ses i hallen 
torsdag kl. 18-19 og lørdag kl. 8-9.

Følg os på Facebook:    
Inliners -Vigersted IF

Hvis du vil vide mere, så kontakt:  
Anne-Marie Helleman på tlf. 
28301642
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bestyrelsen siden sidst
I december afholdt Vigersted 
Idrætsforening den årlige juletræs-
fest i forsamlingshuset, og en mas-
se glade børn og forældre mødte 
op i julestemning. 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 igen i år, sørgede for den 
dejlige julemusik på sit flygel. Sidst 
men ikke mindst kom julemanden 
på besøg med slikposer til alle bør-
nene. Vi sluttede dagen af med 
glögg, juice og æbleskiver. I år blev 
der også solgt Unicef vand, og de 
10 kr. pr. vand gik ubeskåret til det 
sydøstasiatiske land Myanmar - 
også kendt som Burma. Pengene 

skal sikre rent drikkevand og toilet-
forhold på skolerne i Myanmar.

Inden længe kommer foråret, og det 
betyder også at vi skal have vores 
årlige gymnastik opvisning, her vil 
vores dygtige gymnaster og hold 
under gymnastik afdelingen vise 
hvad de har lært i denne sæson. 

Dagen for gymnastikopvisningen er 
Lørdag den 11. marts kl. 10.00 i 
Vigersted Hallen.

Hvis du går og drømmer om at star-
te en ny idrætsgren op, som vi ikke 
tilbyder i Vigersted Idrætsforening, 
skal du endelig henvende dig til 
Forretningsudvalget. I næste sæson 
mangler vi instruktører til vores bør-
negymnastikhold, og her sørger vi 

for de nødvendige kurser gennem 
DGI. 

Vi kan også allerede nu fortælle at 
nye tiltag, med stor sandsynlighed 
er på vej til VIF, så glæd jer og hold 
øje på www.Vigersted-if.dk og på 
Facebook under Vigersted, da vi 
her vil give jer mere information, når 
alt er på plads for den nye sæson.

Vigersted Idrætsforening afholder 
den ordinære generalforsamling 
tirsdag den 21. marts 2017 i Cafe-
teriet i Vigersted Hallen kl. 19.00.

På bestyrelsens vegne
Karina Kristensen

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

I Vigersted har vi igennem de 
sidste 7-8 år haft en enestå-
ende mulighed for at stå på 
inliners indendørs. Der er 
næppe mange andre forenin-
ger i Danmark, der har et så 
alsidigt øvelsesprogram for 
inliners, som vi har i Vigersted 
IF. Vi kører bl.a. freestyle sla-
lom, hvor vi laver øvelser 
igennem en keglebane, vi 
springer over forhindringer og 
på ramper, samt laver masser 
af balanceøvelser, hvor vi fx 

står på et ben eller to hjul. Derudover er det både sjovt og udfordrende at 
slutte af med at spille stikbold eller lege ståtrold på rulleskøjter.

sport For Hele FaMilien
En af de store fordele ved inliners-holdet er, at HELE familien kan være 
med. Og alle familiemedlemmer kan blive udfordret på deres eget niveau. 
Så vi har både ivrige børnehavebørn, rutinerede teenagere, der behændigt 
kører baglæns på slalom igennem keglerne på kun to hjul - og så deres 
forældre, som måske lidt mere tøvende, forsøger at holde alle hjul på gul-
vet og bare lære at stå på inliners. Men uanset niveau og alder, så får vi alle 
noget ud af det - samtidigt med at vi hygger os sammen.
For tiden fylder vores indslag til gymnastikopvisningen i VIF lørdag d. 11. 
marts en del i vores træning, så vi glæder os til at vise jer, hvad vi har øvet 
os på.
I er desuden også meget velkomne til at se og opleve, hvad vi kan på 
Facebook, hvor I kan finde os under Inliners - Vigersted IF.

Venlig hilsen Karoline Helleman, 
Thomas Lausten (instruktør) og Lene Lundgren (medinstruktør)

HVornår Har du sidst leget ståtrold - på rulleskøjter?
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øV - øV - øV

Igen i år måtte vi opgive at spille en 
forestilling her i foråret på grund af 
»personalemangel«. Det er nu ved at 
være sidste udkald, hvis den 33 år 
lange tradition med dilettant i forsam-
lingshuset skal fortsætte.

Den 9. marts har vi det årlige stor-
møde hvor vi beslutter, hvad der skal 
ske i de næste 12 måneder. Det er 
derfor her vi skal beslutte om der er 
basis for at fortsætte. Der er et hold 
på 6-7  medlemmer der er meget op-

nyt Fra dilettanten

sat på at fortsætte, men det er slet 
ikke nok. Så mon ikke der er nogle 
der kunne tænke sig at være med til 
at videreføre dilettanten?

Så mød op til vores stormøde tors-
dag d. 9. marts kl. 19.30 i for-
samlingshuset og hjælp os videre.

I er også meget velkomne til at kon-
takte undertegnede Niels Arentoft, 
29 67 51 94 hvis I vil høre nærmere.

Niels Arentoft

Osted Slagter og selskabslokale
v/ Kennet Hansen

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

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

body bike
Der er gang i cyklerne (17 ialt),  hver 
mandag kl. 18.30 - 19.30, tors-
dag kl. 18.00 - 19.00 og som det 
sidste kører vi også om lørdagen kl. 
10.00 - 11.00. Der kommer mange, 
så kom i god tid. Det bedste er, hvis 
du tilmelder dig på vores facebooksi-
de. Vigersted Bodybike.

nyt Fra træningscentret

Vi håber, at I alle er kommet godt 
igennem jul og nytår. Forårssæsonen 
er i fuld gang med rigtig mange med-
lemmer. Der er stadig plads til nye 
medlemmer.
Som noget helt nyt har vi fået en mo-
tionstrappe til centret. I løbet af det 
sidste halve år, har vi indkøbt to moti-
onscykler, en romaskine og motions-
trappen.
Vi har kun instruktør i centret tirsdag 
kl. 19.00 - 20.30 og onsdag kl. 
19.00 - 20.30. Ønsker du instrukti-
on uden for disse tider kan du kon-
takte Kurt Noack på tlf. 20 65 11 06.

crossgyM
Det er med stor glæde, at vi ser så 
mange møde op til en god gang mo-
tion med vægte, frie øvelser, øvelser 
med kropsvægt, boxjump, vægtstæn-
ger m.m  Vi fortsætter med CrosGym 
tirsdag kl. 18.30 - 19.30, fredag 
kl. 17 - 18  og søndag kl. 10.00 
- 11.00 eller nærmere aftale. Vi vil 
sende meddelelser ud på facebook 
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.

Formand Kurt Noack, 
20651106, kno@ofir.dk
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Flere MuligHeder  
end nogensinde   
i FuglereserVatet 
Flere og flere bruger fuglereservatet 
til gode naturoplevelser på egen hånd 
eller som deltager i arrangementer. 
På hjemmesiden kan du læse om de 
mange muligheder enten i reservatet, 
på eksterne ture eller som foredrag. 
Hele 401 husstande var medlem i 
2016 og til dem siger vi en stor tak 
for tillid og opbakning. 

bliV MedleM...
Bliv medlem og deltag i kommende 
arrangementer. Se fuglereservat.dk:

•	 Også	i	2017	er	der	rigtig	mange		
 arrangementer. Flere end nogen- 
 sinde. Se hjemmesiden   
 www.fuglereservat.dk hvor også  
 kalenderen findes.

indMeldelse
•	 Indbetal	 kr.	 200	 til	 foreningens	 
 bankkonto: Reg. nr. 6823 konto 
  nr. 1022168, eller til mobilpay  
 40150598. Send samtidig en  
 mail til info@fuglereservat.dk og  
 opgiv dit navn, adresse, telefon  
 og mail. Herefter modtager du et  
 medlemskort på mail og de kom- 
 mende Nyhedsbreve. Eller ring til  
 Jon Feilberg på 40 15 05 98.

tilMeld dig   
nyHedsbreVene
•	 Gå	ind	på	www.fuglereservat.dk		
 og tilmeld dig Nyhedsbrevene   
 helt gratis. Så er du altid godt   
 orienteret. Det gør næsten 600  
 allerede.

FuglereserVat.dk www.fuglereservat.dk

HjeMMesiden   
www.FuglereserVat.dk 
Her kan du blandt meget andet se de 
sidste observationer i reservatet og 
fotogruppens flotte billeder. Der er 
bl.a. billeder af fiskeørn, rørdrum og 
isfugl.

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

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

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

www.farvebuen.dk 

Der er rigtig mange gode og 
oplevelser i Fuglereservatet. 

Se www.fuglereservat.dk
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Året 2016 har været et godt, men 
også et lidt travlt år. Der har været en 
del høringssvar til Ringsted Kommune 
og en masse møder vedr. veje, cykel-
sti og opgradering af Vigersted By-
midte.

røde Veje i Vigersted by
Kommunen påtænker at reparere de 
røde veje i foråret 2017, herunder 
også at etablere 2 - 1 veje som i 
Kværkeby, Valsømagle og Jystrup.

ejdaMsVej
Kommunen har sat i udsigt at vejstyk-
ket på ca. 30 meter ved skoven hæ-
ves. Ser ud til at blive opgraderet i 
foråret 2017. 

cykelsti rusgårds bakke
Etablering og linjeføring er endnu ikke 
afklaret. Kommunen er i dialog med 
Vejdirektoratet, der bestemmer, om 
der kan køres dobbeltrettet på cykel-
stierne på Roskildevej og om tunne-
len ved Plejecenter Nord må benyttes 
af cyklister. Den samlede projektpris 
ligger over det forventede niveau. Vi 
afventer nærmere dialog med Ring-
sted Kommune.

Vigersted byMidte
•	 Der er afholdt flere møder med  
 kommunen vedr. Vigersted Nye  
 Bymidte, der i slutningen af 2016  
 endelig resulterede i en fornuftig  
 aftale om vedligeholdelse efter  
 opgraderingen. Der arbejdes p.t.  
 med fondsansøgninger for at få  
 finansieringen på plads. Først når  
 finansieringen er løst kan projektet  
 gennemføres - herunder nye lege- 
 redskaber, borde- og bænke, sø  
 og græsarealer mv.
•	 Træfældning skulle være afsluttet  
 inden 1. februar 2017 pga.   
 rågekolonien. Ellers skulle vi vente  
 til sent efteråret.

Vigersted lokalråd

www.vigersted.net

uddrag aF beretningen og reFeratet aF generalForsaMlingen 
den 29. januar 2017
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•	 Helle og Lasse Mogensen, Viger- 
 sted Bygade 22 har i forbindelse  
 med projektet overtaget en lille  
 strimmel jord langs deres nord- 
 lige side.
•	 Jorden fra søen placeres hensigts- 
 mæssige steder på fællesarealet.  
 Fællesarealet omfatter nu også 
 jorden vest for busterminalen.   
 De stejle skrænter udjævnes og  
 der fyldes jord nederst i haven på  
 Vigersted Bygade 4 efter nærme- 
 re aftale. 
•	 Vigersted Bygade 2 – (Uffes hus).  
 Når godkendelser og finansiering  
 vedr. denne parcel er gennemført,  
 tænker lodsejer at opføre 2 dob- 
 belte landsbyhuse på grunden.   
 
Flere HøringssVar er  
indsendt til koMMunen,  
Herunder:
•	 Sammen med Skolebestyrelsen er  
 der indsendt høringssvar vedr.  
 mere sikker afsætningsplads  
 foran skolen på Snekkerupvej.
•	 Fortov på indersiden af Vigersted  
 Bygade hele vejen rundt.
•	 Ny opgraderet parkeringsplads  
 foran Vigersted Kirke og forsam- 
 lingshus.
•	 40 km indenfor alle byskilte til  
 Vigersted By.
•	 Stillevej foran forsamlingshus   
 og kirken.

aktiVitetsudValget Har i  
årets løb genneMFørt  
Følgende arrangeMenter:
•	 Fastelavn
•	 Fire aftener med familiecafé   
 og brætspil
•	 Rundvisning i Fuglereservatet   
 sammen med Kværkeby Borger- 
 forening
•	 Tur til Botanisk Have og Torve-  
 hallerne
•	 Sankt Hans i Vigersted

•	 Kildemarked
•	 Koncert i Vigersted kirke med   
 bandet ME & MARIA
•	 Sammenkomst om »Det historiske  
 Vigersted«

HVad arbejder Vi oVerordnet 
For FreMadrettet
•	 Vigersted bymidte med etablering  
 af sø, stier, legeredskaber og bor- 
 de/bænke. Samt efterfølgende  
 pænere parkeringsforhold foran  
 kirken.
•	 Udvidelse af Vigersted Hallen   
 i samarbejde med VIF.
•	 Etablering af familieparceller på  
 jorden mod sydøst.

Valg aF rådsMedleMMer og 
suppleanter til lokalrådet
Michael Kalmberg blev genvalgt   
for 2 år.
Kenneth Eis blev nyvalgt for 2 år.
Steffie Ravn Møller blev genvalgt 
som suppleant for 1 år.
Tomas Lerche-Vestergaard blev 
nyvalgt som suppleant for 1 år.

lokalrådet består HereFter 
aF Følgende MedleMMer:
Kenneth Eis, Berit Galberg, Peter 
Hansen, Per Hermansen, Per Aaga-
ard Kristensen, Michael Kalmberg, 
John Friis-Mikkelsen, Steffie Ravn 
Møller (suppleant) og Tomas Lerche-
Vestergaard (suppleant).

kontakt til lokalrådet
Ved spørgsmål og yderligere infor-
mation kan man altid kontakte lokal- 
rådets medlemmer eller ringe til 
formand Peter Hansen, tlf. 20 83 60 
90 eller til næstformand Per Her-
mansen, tlf. 40830620.

Vigersted Lokalråd, 
formand Peter Hansen 

tlf. 20 83 60 90 
ph@carlhansens.dk 
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Historier Fra det gaMle Vigersted
Lokalrådets historiegruppe takker 
for den store tilslutning, der var til 
historieaftenen i januar.

Efterfølgende har vi modtaget en 
del henvendelser med oplysninger 
om flere af de personer, vi omtalte 
på mødet. Vi er glade for, at I tager 
jer tid til at supplere med sjove, 
spændende og tankevækkende 
kommentarer, som gør, at vi får et 
mere nuanceret billede af livet i Vi-
gersted i gamle dage.

Vi bringer her et uddrag af en 
henvendelse fra Edel Andersen, 
der har skrevet om hendes sko-
letid med Førstelærer Simonsen, 
som en kommentar til de beretnin-
ger, der fortæller, at lærer Simon-
sen slog børnene. Edel fortæller: 
»Tværtimod var der en vis ro og 
tryghed i hans timer, vi vidste at vi 
skulle lytte, have læst lektier, holde 

mund så der var ro, når han ville 
lære os noget. Han gav os glæ-
den ved naturen, ved salmer og 
højskolesangbogens dejlige san-
ge, og gennem Bibelens fortællin-
ger fik vi en fornemmelse af hvor 
forskellige mennesker er, og hvor 
svært det er at være et ordentligt 
menneske«. 

Næste historieaften er planlagt til 
onsdag d. 17. januar 2018. Så 
sæt allerede nu kryds i kalende-
ren. Historiegruppen glæder sig 
til at fortælle flere historier og 
modtager gerne materiale – vi ef-
terlyser bl.a. fotos af den gamle 
brandsprøjte samt fotos af bymid-
ten og dens beboere op gennem 
1900-tallet. 

Kontakt Berit Galberg  
berit@galberg.dk  

mobil 22 21 23 25

Førstelærer 
Simonsens gravsten

sankt Hans 2017 
Vi mangler folk, der vil være med 
til at arrangere Sankt Hansbål i Vi-
gersted.

Så synes du, at Vigersted stadig-
væk skal være en aktiv by med 
forskellige arrangementer til glæ-
de for børn og voksne, så byd ind 
på denne opgave og vær med til 
at sætte dit præg på denne aktivi-
tet. Måske kan du slå dig sammen 

med din nabo om opgaven, som 
er overkommelig. 

Der findes en logbog med oplys-
ninger om arbejdsopgaverne, og 
jeg står gerne til rådighed med at 
hjælpe Jer i gang.

På aktivitetsudvalget vegne 

Berit Galberg 22 21 23 25

rundboldturnering 2017 
Sidste år måtte aktivitetsudvalget 
med Bente Holm i spidsen aflyse 
rundboldturneringen i august på 
grund af manglende tilslutning. 
Mange har givet udtryk for, at det 
kunne være sjovt med en turne-
ring. Pokalen og medaljerne er 

købt, så nu mangler Aktivitetsud-
valget, der består af Jannie Rex og 
Berit Galberg blot, at nogle stykker 
melder sig til at stå for turnerin-
gen. 

Kontakt Berit Galberg 

22 21 23 25

tak til sponsorer
Lokalrådets bankospil i januar 
blev en stor succes med mange 
deltagere og flotte gevinster.

Lokalrådet er taknemmelige for 
den store imødekommenhed 
firmaer, forretninger, foreninger 
og lokale folk viste, når de blev 
anmodet om at støtte Lokal-
rådets arbejde med gevinster.

Derfor STOR TAK til følgende:

Osted Slagter og selskabslokale

Dagli´Brugsen i Jystrup

Overdrevskroen 

Ortved Autoopretning

OK-tanken Roskildevej

EDC Selandia Vejgaard & Partnere

borup:
Spar
Matas
Kop & Kande
Bøger & papir
Blomsterhjørnet 
Borup Auto
Borup Apotek
Borup Fysioterapi
danbolig v/Helle Lynge
ES-Elektrikeren A/S
Il Gusto Italiano
Borup Pizzaria
Flügger/Borup Kunst

ringsted:
Hubertushuset
MS Glas
Bedemand Berner
Aahøj Cykler
Arbejdernes Landsbank
Nordea

Vigersted/kVærkeby:
Tvillinghøj
Evas Landsted
Fuglereservatet
Vigersted Idrætsforening
Vigersted træningscenter
Claus Kaiberg
Eva Berg Madsen
Keld Olsson
Peter Hansen
John Friis-Mikkelsen
Steffie Ravn Møller
Familien Piil
Nanna Matthiesen
Lone Schaadt

Børn og voksne til 
bankospil.

7
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naturdagplejen i snekkerupMed risiko for jord under 

neglene og røde kinder

Naturdagplejen er beliggende i et naturskønt 
område på en nedlagt landejendom, hvor bør-
nene har en dagligdag i tæt kontakt med dyr og 
naturen. Jeg har heste, får, geder, hunde, katte, 
kaniner, gæs, ænder, høns, parakitter, undulater.

Da jeg har valgt kun at have en lille børne-
gruppe på fire børn, er der bedre tid til fokus 
på det enkelte barns behov og til at have en 
tæt kontakt og et godt samarbejde med foræl-
drene. Jeg modtager ingen gæstebørn.  

Vi har haft en dejlig december med masser af julehygge og nis-
ser.  Nu glæder vi os til, at foråret er på vej med forårsblomster 
og mulighed at plukke grønt til dyrene. Vi venter spændt på de 
nye dyrebørn, der er på vej. Vi skal også snart indvie vores nye 
legehus. 

Jeg har en ledig plads. Hvis det lyder som noget for jer, kan du 
se mere på www.rosenmark.dk

Med venlig hilsen
Naturdagplejen v/ Annette Rosenmark

Snekkerupvej 58, tlf. 2287 9837  
Se mere på www.rosenmark.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

www.rosenmark.dk

Michael Chiamchanthuek
Rusgård Bakke 40, 4100 Ringsted

Tlf. 57 52 52 57
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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: 
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. 

tidlig sFo start 
på Vigersted skole  
- »spirerne« 
Det er politisk besluttet at eleverne 
i kommende 0.klasse fremover over-
flyttes fra daginstitutionerne til SFO 
på skolerne 1. maj. Det at starte i Spi-
regruppen på Vigersted skole bliver 
en stor ting for børnene og vi glæder 
os rigtig meget til at tage imod dem 
1. maj. 

Spirerne skal ikke gå i skole som man 
kender det fra 0. klasse, men skal 
bruge tiden til at »lege« man går i sko-
le. Indholdet i dagen vil derfor bære 
stort præg af de kendte aktiviteter fra 
børnehaven. 

Spirerne vil frem til sommerferien, 
skulle lære nye kammerater at kende, 
da vi modtager børn fra flere forskelli-
ge institutioner. De vil også blive præ-
senteret for skolens rammer og regler. 
Men det der er det vigtigste for os er 
at skabe en god og tryg overgang til 
skolen.  

 

tHe Freaky Freak sHow 
- en teaterForestilling 
Fra Vigersted skoles 
turneteater
Turneteatret på Vigersted Skole hav-
de i år, efter at have konsulteret SSP 
Ringsted, bevæget sig en tur ud i sin-
dets afkroge, temaet var nemlig unge 
med psykiske sygdomme.

En dag ankommer to søstre til ung-
domspsykiatrisk afdeling. Med deres 
»Vrangforestilling« om at de er engle, 
går de i gang med at ryste godt og 
grundigt op i det ellers rolige miljø. 
Et miljø der kun er roligt, pga. doktor 
Dorfs lemfældige omgang med pil-
lerne.

Gennem stykket træder karaktererne 
ud af rollen og beskriver deres syg-
dom/ lidelse og i nogle tilfælde hører 
vi også baggrunden for at de er endt 
som de er.

Nogle af de psykiske sygdomme 
publikum mødte i forestillingen var: 
Anoreksi, Skizofreni, Tourette, OCD, 
manio-depression, Angst og Hash 
psykose.

Forestillingen forsøgte ikke at give et 
retvisende billede af det psykiatriske 
system. Men håbet var at forestillin-
gen kunne være med til at aftabuisere 
emnet psykisk sygdom for de elever 
som selv har, eller kommer til at kæm-
pe med en psykisk lidelse. Samtidig 
med at vi gennem humor og alvor vil 
få alle eleverne til at se mere nuance-
ret på folk med psykiske lidelser, og 
ikke blot se dem som »syge i roen«.

Turneteatret på Vigersted Skole er en 
efterhånden 30 årig tradition. I år hav-
de 24 elever i 8. - 9. klasse valgt at 
deltage i dramaundervisningen. Det 
betød at de arbejdede med dramaets 
grundteknikker, med improvisation og 
med manuskriptskrivning. I en uge 
blev der arbejdet koncentreret med 
opsætningen, og efter nogle hektiske 

dage i Vigersted Forsamlingshus var 
der premiere torsdag den 12. januar 
- primært for familien. Derefter tog 
holdet på turne.

En typisk turnedag forløber således: 
Tidligt om morgenen mødes alle på 
den pågældende skole. Udstyret læs-
ses af, og scene og teknik etable-
res. Der foregår prøver på udvalgte 
dele af stykket. Der sminkes, og der 
lades op. Kl. 10 skal alle være klar 
til at spille. Publikum tager plads og 
forestillingen ruller over scenen i ca. 
1 time. Efter forestillingen gælder det 
om, at der bliver ryddet op så hurtigt 
som muligt. Alt foregår i samarbejde, 
og eleverne har hver deres ansvars-
område.

Projektet er »ej blot til lyst«, men også 
en mulighed for de unge at udfordre 
sig selv i scenisk forstand og ikke 
mindst er det et pædagogisk lære-
stykke i samarbejde.

Turneteater bliver ledet af Søren 
Frandsen der udover at være lærer 
også er uddannet skuespiller, samt af 
Henrik Andersen. I år blev der spil-
let forestillinger på Østervangsskolen, 
Roskilde og på Valdemarskole, Cam-
pusskolen og Byskovskolen, samt 
selvfølgelig her på Vigersted Skole. 

 

tilbygning 
på Vigersted skole
I sidste nummer skrev jeg om en 
eventuelt kommende til – og ombyg-
ning på Vigersted Skole. Byrådet har 
besluttet at der skal bygges i forlæn-
gelse af den eksisterende A-afdeling 
og musiklokalet, således at hele A-
afdelingen kan blive samlet i mere 
tidsvarende lokaler for de elever, som 
i dag undervises i villaen på Snekke-
rupvej. 

Samtidig vil musiklokalet blive lydiso-
leret med det formål at forhindre lyd-
gener for eleverne i A-afdelingen. 
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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

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

klassecHarter
I forbindelse med Vigersted 
Skoles arbejde hen mod at 
blive Unicef rettighedsskole 
har alle klasser arbejdet videre 
med deres klassecharter. I et 
klassecharter omsættes en el-
ler flere artikler fra FN’s Bør-

nekonvention til spilleregler 
for samværet i kassen - og for 
den enkelte. 

Mange klasser har udarbej-
det flotte opslag til døre og 
vægge. 

uniceFby
Tirsdag 10/1 blev der på alle 
skoler i Ringsted Kommune 
afholdt et arrangement som 
afslutning på Unicef-by 2016. 

På Vigersted Skole var ele-
verne samlet i hallen, hvor 
borgmester Henrik Hvidesten 
(V) overrakte et bevis på 
1.091.549 kr. til Unicefs ar-

bejde med at forbedre sani-
tære forhold på 50 skoler i 
Myanmar. 

Baggrunden for at beviset 
blev overrakt på Vigersted 
Skole var at Vigersted Skole 
har valgt at fortsætte samar-
bejde med Unicef, som rettig-
hedsskole.

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

Unicef  afslutning på 
Vigersted Skole.

Klassecharter  

Vigersted skole
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de grønne pigespejdere

www.vigerstedspejder.dk

Pigespejderne i Vigersted har et travlt 
forår i vente, dette gælder både store 
og små spejdere.

I marts måned skal den store patrulje, 
Leoparderne, afsted på Mohrondolø-
bet, mens de yngre patruljer venter til 
den 1.april, før de deltager i Pustum-
pi-arrangementet i Ringsted.

Vi støtter gerne op om lokale, såvel 
som nationale arrangementer, så 
snart vi har muligheden for det, da 

det er vigtigt for os, at vores spejdere 
lærer andre spejdere at kende og 
dermed kan få inspiration herfra.

Til sommer venter Spejdernes Lejr 
2017 på os, og vi er flere der glæder 
os meget til at komme afsted af både 
ledere og piger. 

I forbindelse med sommerlejren bliver 
der lavet et rystesammen-arrange-
ment sammen med resten af de del-
tagende grupper fra Ringsted kom-

et traVlt Forår Forude

mune som vi skal bo sammen med på 
lejren i starten af maj måned.

Husk at sætte kryds i kalenderen 
10.juni til Ringsted Kommunes Bør-
nefestival, her vil det være muligt at 
møde flere af lederne og få en snak 
omkring spejderarbejdet eller prøve 
nogle aktiviteter af sammen med Je-
res børn.

Tina Lund-Lassen

... alt hvad du tænder på

ES-Elektrikeren A/S
Bækgårdsvej 41B
4140 Borup

www. eselektrikeren.dk

Borup: 57526475 Køge: 56656475 Viby: 46406475
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Vigersted ForsaMlingsHus 

www.vigerstedforsamlingshus.dk

nyt Fra ForsaMlingsHuset
Der er sket nogle ændringer i den 
daglige drift. Bente Holm forlod os 
desværre den 19. november. Liselot-
te Petersen har overtaget Bentes 
funktioner med at føre udlejningska-
lenderen. Hun kan kontaktes på mail: 
vigerstedforsamlingshus@gmail.com 
eller på tlf. 27 63 93 73 mellem kl. 
17 og 21. Det er stadig Mathea, der 
står for nøgleaflevering og modtagel-
se.

den 11. og 12. marts er der hoved-
rengøring i tidsrummet 9-15. 

Foreningen er vært ved morgenbord 
og byder også på drikkelse i løbet af 

dagen. Frokost medbringes selv. Kom 
hellere en time eller to i stedet for slet 
ikke. 

Generalforsamling den 14. marts kl. 
19.30 i forsamlingshuset. Dagsor-
den ifølge vedtægterne. Alle medlem-
mer kan deltage ved generalforsam-
lingen. Du kan få tilsendt et girokort 
ved at henvende dig til foreningens 
kasserer Mathea Jensen. Se hjemme-
siden www.vigerstedforsamlingshus.
dk. Eller du kan indbetale 200 kr. til 
+73< + 85272381<. Husk at skrive 
navn og adresse. 

Ved medlemskab får du 10 % rabat 
ved leje af huset. Der kan være pen-
ge at spare. 

Det er meget vigtigt, at der er mange 
medlemmer. Behovet for kulturmulig-
heder og festlokaler er stigende, ef-
terhånden som Vigersted får flere 
indbyggere. Vigersted Forsamlings-
hus drives af en privat og frivillig be-
styrelse. Forsamlingshuset er en vig-
tig medspiller i et landområde.

 Mathea Jensen, 40505098
mot.jensen@gmail.com

Mindeord

Lørdag den 19. november 2016 
indløb den triste nyhed at Bente 
Holm var død. Bente havde sam-
men med sin mand, Niels arbejdet 
i haven om formiddagen. Under 
arbejdet fik hun et ildebefindende 
og hendes liv stod ikke til at redde. 
Bente nåede at få nogle år som 
pensionist sammen med Niels - alt 
for få, men gode.

I Vigersted huskes Bente som en 
ildsjæl, der altid gik forrest, når der 
var noget der greb hendes inte-
resse. Hendes kæmpestore enga-
gement i Vigersteddilettanten, hvor 
hun i over 30 år stod i spidsen for 
børnedilettanten sammen med Ma-
rianne Piil, er legendarisk. I hund-

redvis af børn i Vigersted og om-
egn har fået instruktion af Bente, er 
blevet trøstet af Bente, har fået en 
kærlig tilrettevisning af Bente. Hun 
gjorde børnene trygge og modige. 
Også de voksne medlemmer af di-
lettanten har mødt hendes hjerte-
varme og engagerede væsen, hen-
des humor, hendes gode humør.

Igennem en årrække har hun været 
i bestyrelsen i Forsamlingshusets 
Støtteforening. Her har hun styret 
arrangementskalenderen og været 
den første man skulle tale med i 
forbindelse med familiefesterne i 
huset. Det er et arbejde, der kræ-
ver ordenssans og medmenneske-
lig forståelse. Også idrætsforenin-

gen har nydt godt af hendes store 
indsats, når der skulle arrangeres 
og udføres bestyrelsesarbejde. 
Mange mennesker overvejer alt 
for længe. Bente gjorde det bare. 
I bybilledet og blandt naboer kom-
mer vi til at savne hendes stærke 
personlighed og samlende evner. 
Vores tanker går til Niels, børnene 
og børnebørnene, som i år måtte 
fejre jul uden Bente. Bente - du var 
lille af krop, men du vil altid være 
en kæmpe i vores hjerter.

Æret være Bentes minde.
Torben Jensen.

mot.jensen@gmail.com
22448574

Blomsterhjørnet
møllevej 2a
4140 Borup
tlf. 57527711

Værtindegaver, 
buketter, planter 
og alt i begravelse

Skal du sælge?
Bestil et gratis salgstjek,  

så hjælper vi dig godt videre.

EDC Selandia Vejgaard & Partnere

Tlf. 56 82 00 95
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Vigersted børneHaVe

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

Bestyrelsesformand: Laura Irwin 
Rossing - laura@rossing.dk

soMMerFest
Der har ikke været meget sne i år, 
men så er det jo godt, at man kan 
glide i mudderet ned af bakken.

På legepladsen er der altid gang i den 
og i hjørnet ligger de to ny træstam-
mer, som bliver flittigt brugt. Her kan 
klatres, hoppes og balanceres.

Igen i år var klokker og margueritter 
på nissejagt. Det var en spændende 
dag, hvor julemanden skulle findes. 
Han havde vindruer med til alle, men 
rensdyrene kunne han desværre ikke 
vise frem, da de stod skjult i skoven 
og græssede. 

I december holdt vi julefest i Børne-
huset. Der var pyntet fint og børnene 
havde bagt lækre småkager. Vi fik be-
søg af julemanden og vi så marguerit-
ternes flotte luciaoptog. Det var dej-
ligt at se så mange forældre, søskende 
og bedsteforældre bakke op om ar-
rangementet.

1.maj siger vi farvel til margueritterne, 
der skal starte i SFO. 

På margueritstuen er der nu fuld gang 
i skoleforberedelserne. De er hver 
onsdag til leg og bevægelse i Ring-
sted og snakker en masse om bogsta-
ver og laver skoleopgaver. 

Husk at kigge på børnehusets face-
bookside for at se de nyeste opslag 
og billeder.

På bestyrelsens vegne,
Julie Zeuthen

Husk MadaFten den 23. Marts
Fra ca kl. 16.30

Slå to fluer med ét smæk!

Hent dit barn og bliv hængende og få aftensmaden med.

Tag gerne søskende, naboer eller bedsteforældre med under armen.

Tilmelding på døren.

Alle børn har lavet 
drager hos Manuela i 

værkstedet. 

De to træstammer 
bruges flittigt!

13

Vigersted børneHus
Følg os på Facebook!

Nissejagt i skoven.
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kVærkeby Friskole

så bleV det det igen 
Forår i kVærkeby 
Der var engang en italiener, der sag-
de; ”Det er kun i Danmark, at I har be-
hov for 4 årstider for at kunne holde 
det ud”. ”I Italien har vi kun sommer 
og vinter”. Når man tænker over det, 
så har han vel helt ret. Vi tænker me-
get i forventningen om, at nu varer 
det heller ikke så længe, så bliver det 
rigtig lyst, varmt og godt og selv om 
intet er sprunget ud endnu, så bliver 
det så dejligt, når vi første gang ser 
de små spirer titte frem fra den golde 
brune jord.

På Kværkeby Friskole har vi, omkring 
skolens udvikling, længe haft forårs-
agtige tider, hvor alt spirer og vokser 
op. Vi er i dag blevet 117 elever på 
skolen og allerede den 1. maj, starter 
der 18 nye søde elevspirer, som skal 
i gang med vores allerførste førskole-
forløb. Ja, faktisk kan vi allerede nu se, 
at vi vil være omkring 155 elever om 
1,5 år. Skolens økonomi har det natur-
ligt også rigtig fint og vi har i dag rigtig 
godt råderum, til at foretage de udvik-
lingsmæssige investeringer, der sikrer, 
at vi i fremtiden kan tilbyde en moder-
ne og tidsvarende undervisning.

18 skønne børn star-
ter i Førskole Hos os
For første gang skal vi, allerede 1. 
maj, byde velkommen til 18 nye 
skønne børn her på Kværkeby Frisko-
le. Hvor vi tidligere traditionelt først 

startede vores nye 0. klasse lige efter 
sommerferien i august måned, så har 
Ringsted Byråd politisk besluttet, at 
de allerede 1. maj skal stoppe i bør-
nehaverne, for at overgå til skolerne. 

I det kommunale system kalder de det 
tidlig SFO start, mens vi på Kværkeby 
Friskole mere ser det, som et brobyg-
ningsforløb på skolen. Jeg skal ikke gå 
nærmere ind i, hvorvidt beslutningen 
er rigtig eller ej, men når den nu po-
litisk er vedtaget, så føler vi os meget 
forpligtet på, at give børnene den aller-
bedste start her på Kværkeby Friskole. 

Brobygningsforløbet bliver en hybrid 
mellem børnehavetid og skoletid. En 
tid, hvor vi rammesætter en oversku-
elig, tryg og velkendt hverdag og så 
samtidig udfordrer dem og klargør 
dem til den skolehverdag, som de 
kommer til at opleve efter sommerfe-
rien.  De er altså ikke skolebørn, men 
førskolebørn og det er en væsentlig 
præmis for hele forløbet. Samtidig får 
vi en fantastisk mulighed for at skabe 
en brobygning, hvor de faktisk er en 
del af skolen. Hverdagen skrues der-
for sammen på en måde, hvor den frie 
leg på bedste vis kombineres med en 
struktureret og overskuelig hverdag.   

åben Hele    
soMMerFerien
Da forældrene har fået udmeldt denne 
politiske beslutning med så kort var-
sel, at mange forældre ikke har kunnet 
planlægge sig ud af det, har skolens 

bestyrelse besluttet at vi ekstraordi-
nært holder åbent hele sommerferi-
en. Skolen havde i forvejen de bedste 
SFO åbningstider i hele kommunen. 
Det gælder både, når vi sammenlig-
ner os med de kommunale skoler og 
med de andre private grundskoler. 
Det ændrer dog ikke ved, at vi godt 
kunne se, at der var forældre, der 
uforvarende kom i klemme.  

FællessaMling oM  
Morgenen skaber   
Fællesskab
Det er vores skoles værdigrundlag, 
der er styrende for de grundlæg-
gende pædagogiske tanker, som vi 
lægger til grund for al vor dannelse 
og uddannelse her på Kværkeby Fri-
skole.

I vores værdigrundlag har det for-
pligtende fællesskab en helt central 
plads, i denne tænkning, og den kom-
mer til udtryk på mange måder.  
En af disse måder kan opleves, hvis 
man besøger os omkring vores mor-
gensamling. Hele skolen mødes nem-
lig hver dag kl. 8.00, hvor vi sammen 
skaber den stille og rolige opstart 
med informationer fra voksne og 
børn, samt morgensang eller under-
holdning af nogle børn. Det er også 
her vi synger fødselsdagssang for 
dem, der har fødselsdag og det er 
her vi langsomt kickstarter dagen, så 
vi alle er klar, når undervisningen går 
i gang. 

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
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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
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Fjellebro - kVærkebyegnens borgerForening

Nogle vil måske mene, at det kan vir-
ke lidt gammeldags, men for os giver 
det rigtig god mening, når vi ser de 
små elever sidde sammen med, el-
ler ovenpå de store elever, mens der 
synges og grines, gabes eller smiles. 
Det giver også god mening, når alle 
er klar samtidig til undervisningen og 

der ikke kommer elever  for sent 5 mi-
nutter inde i undervisningen. Vi sikrer, 
at alle har muligheden for at komme 
godt fra start og vi sikrer, at vi får fast-
holdt tanken om den lille skole, hvor 
alle kender hinanden og er trygge ved 
hinanden.
Nå nok om nyheder fra Kværkeby 

Friskole. Hvis I skulle være interesse-
rede i at høre mere om vores dejlige 
lille skole fra Kværkeby, så ring ende-
lig til os, så viser vi gerne stolt skolen 
frem.

Mange lyse og glædelige forårshilse-
ner. 

Jan Glerup, Skoleleder

nyt Fra Fjellebro – kVærkebyegnens borgerForening
Borgerforeningen har afholdt general-
forsamling, og i år var der et stort frem-
møde. Formanden kunne berette om 
et år, med mange forskellige arrange-
menter, der var særdeles velbesøgte. 
Der har været cafeaften med temaet 
”Osvald Helmuth”, et velbesøgt bør-
nediskotek med over 130 børn og en 
tur til Korsbæk på Bakken. Dette var 
et lille udpluk af årets program, hvor 
vi henvender os til alle aldersgrupper 
med de forskellige arrangementer.
Borgerforeningen sagde farvel til fire 
bestyrelsesmedlemmer, Birgit Nielsen, 
Jytte Petersen, Nanna Nielsen og Ove 
Andersen. Vi takker for deres indsats i 
bestyrelsen. Alle fire har deltaget aktivt 
i arbejdet for Borgerforeningen. Fire 
nye er kommet til, og det er Isabella 
Erlandsen, Kirsten Johannsen, Thomas 

Kroghøj og Poul Jensen. De nye besty-
relsesmedlemmer bydes velkommen i 
bestyrelsen, og vi glæder os alle til et 
godt samarbejde. Efter selve general-
forsamlingen var overstået, blev der tid 
til at høre fra de fremmødte, hvad der 
måske skulle taget fat på i Kværkeby. 
Emner som trafiksikkerhed på Bjerg-
vej og ved Friskolen blev drøftet. Det 
er vigtigt med en sikker skolevej for 
Friskolens børn, og derfor er et fod-
gængerfelt på Køgevej højt prioriteret. 
Sikkerheden på Bjergvej ved indkørsel 
mod Lillebjerggård blev også nævnt. 
Her bør der gøres noget! 

Nyt årsprogram på vej i Borgerforenin-
gen. Det skulle gerne ligge i postkas-
sen i uge 8. Der er som sædvanlig 
mange spændende arrangementer i 
vores nye program. Vel mødt!

 
porcelænsudlejning
Foreningen udlejer porcelæn, 
bestik og popkornmaskine til 
rimelige priser.
Kontakt Finn Andersen, 
Fjellebrovang 27, tlf. 2857 8431
eller mail: fia@ringsted.dk

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 Kirsten Johannsen
   
indkøbsgruppe
Poul Jensen

Aase Stegmann
Kværkebyvej 43, 4100 Ringsted
3027 5526
stegmann43@gmail.com

Jytte Poulsen
Bjergvej 44, 4100 Ringsted 
tlf. 2257 5227
  
presseansvarlige 
Thomas Kroghøj
Finn Andersen

ad hoc - gruppeansvarlig
Isabella Erlandsen

borgerForeningens bestyrelse 2017
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vigersted-kvaerkeby.dk

nørkleklubben
Det var dette syn, vi alle blev mødt 
med, da vi mødtes i november 
2016! 

Vi er nu i gang med vores 5. sæ-
son og der er gået rigtig mange 
gode sager igennem vores hænder. 
Behovet for vores hjælp i form af 
varmt strik er ikke blevet mindre 
med årene. Vi har nu fået kontakt 
til en distributør i Roskilde som har 
kontakten til Hus Forbi sælgerne. I 
begyndelsen af november besøgte 
vi Cafeen med en KÆMPE pose 
varmt strik, der var sokker, vanter, 
håndledsvarmere og lune huer. Vi 
blev modtaget med varme og en 
dejlig kop kaffe. Stor taknemmelig-
hed og et meget fint julekort til os 

alle fra Gitte (distributøren).

Cafe Dagmar - Kirkens korshær i 
Ringsted - har også modtaget en 
del strik og der har de sandelig 
også udtrykt stor taknemmelighed.

Det er en dejlig fornemmelse, at 
aflevere noget som modtagerne bli-
ver så glade for!

Vi har også besøgt Avnstrup et par 
gange, der bor stadig mange, som 
har brug for hjælp.

Tilbage til billedet af garnet - vi har 
virkelig fået noget godt ud af det - 
der er blevet strikket KARKLUDE i 
store mængder og vi har fået solgt 
en del!

Vores overskud gik igen i år til vel-
gørende formål.

Der er stadig plads, så kom bare. Vi 
strikker hver onsdag kl.10-13 - vi 
har garn, mønstre og strikkepinde.

En stor tak til dem der har doneret 
garn til os - vi modtager stadig med 
glæde.

På gensyn.

Lena Uldall, tlf. 21 19 48 17
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Vigersted og Kværkeby Menigheds-
råd er i arbejdstøjet og arbejder på 
kirkens liv og vækst. Alle menigheds-
rådets møder er offentlige, og alle er 
velkomne.

Møderne for resten af 2017 ses 
her: 
Torsdag d. 23. marts kl. 19 - Fæl-
les regnskabsmøde for Vigersted og 
Kværkeby Menighedsråd i Præste-
gårdens konfirmandstue

Tirsdag d. 28. marts kl. 17 - Kvær-
keby Menighedsråd, i Kværkeby Kirke

Onsdag d. 26. april kl. 17 - Kværkeby 
Menighedsråd, i Kværkeby Kirke

Onsdag d. 3. maj kl. 19 - Vigersted 
Menighedsråd, konfirmandstuen

Tirsdag d. 23. maj kl. 17 - Kværkeby 
Menighedsråd, i Kværkeby Kirke

Torsdag d. 1. juni kl. 19 - Fælles bud-
getmøde for Vigersted og Kværkeby 
Menighedsråd i konfirmandstuen. 

Torsdag d. 29. juni kl. 17 - Kværkeby 
Menighedsråd, i Kværkeby Kirke

Tirsdag d. 5. sept. kl. 17 - Kværkeby 
Menighedsråd, i konfirmandstuen

Onsdag d. 13. sept. kl. 19 - Vigersted 
Menighedsråd, konfirmandstuen;

Onsdag d. 4. okt. kl. 17 - Kværkeby 
Menighedsråd, i Kværkeby Kirke

Torsdag d. 12. okt. kl. 19 - Vigersted 
Menighedsråd, konfirmandstuen;

Torsdag d. 2. nov. kl. 17 - Kværkeby 
menighedsråd, i konfirmandstuen 

Torsdag d. 16. nov. kl. 19 - Vigersted 
Menighedsråd, konfirmandstuen.

Menighedsrådets dagsorden og re-
ferater kan ses på vores hjemmeside 
Vigersted-Kværkeby.dk og Sogn.dk, 
samt findes i mappe i kirkernes våben-
huse. Begge menighedsråd arbejder 
på en præsentation af  medlemmerne 
til hjemmesiden.

Flagning Fra Flagstangen  
Ved Vigersted kirke   
– et Flaglaug
Tulle Olsen har som borger i sognet 
henvendt sig til menighedsrådet i Vi-
gersted vedrørende flagning: Tulle Ol-
sen blev inviteret til at fremsætte sine 
tanker på Menighedsrådets møde d. 
8. dec. 2017 og skriver selv: »Vores 
smukke Dannebrog, synes jeg, er vel-
egnet til brug på Sognets flotteste 
plads, men jeg er ilde berørt over, 
at det tages ned hurtigt efter kirke-
lige handlinger. Når man beslutter, 
at bruge offentlige midler, hvilket er 
glædeligt, til etablering af flagstan-
gen, opsætning og diverse, burde der 
også i budgettet være afsat midler til 
daglig drift«. 

Der er (kort efter mødet) dannet et 
flaglaug af frivillige, der i samarbejde 
med og efter aftale med kirkens gra-
ver og gravermedhjælper, træder til, 
så flaget kan nedtages til rette tid. 

MenigHedsrådene 
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påsken byder igen i år på Gudstje-
nester med masser af gode musikal-
ske oplevelser i Vigersted og Kvær-
keby kirker. Kirkernes organist, Mia 
Engsager, har inviteret nogle af sine 
dygtige musikalske venner og de vil 
sammen sætte toner og give farve til 
påskeugens forskellige stemninger 
med alt fra klassisk over børnemusik 
til nordisk jazz. 

palmesøndag er der familiegudstje-
neste i Vigersted kirke med Engleko-
ret. Englekoret vil synge dejlige sange 
for børn og salmer med swing i, mens 
vi vifter med palmeblade og hører 
historien om dengang Jesus kom ri-
dende ind i Jerusalem på et æsel, og 
folket hilste ham som en konge.

skærtorsdag er der musikgudstje-
neste for alle aldre med smagsprøver 
på det jødiske Påskemåltid, som var 
det festmåltid, Jesus og disciplene 
fejrede på hans sidste aften. Udfri-
elsen af det jødiske folk fra slaveriet 
i Ægypten bliver symbolsk mindet i 
retter som syv slags urter, dyppet i 
saltvand; stegt lam; æblemos med 
mandler og krydderi, der skal minde 
om den mørtel, der blev brugt ved 
byggeriet af Pyramiderne, og så na-
turligvis usyret brød. Det er netop det 
brød, Jesus bruger, da han knytter sin 
egen død og opstandelse til ved at 
indstifte nadveren. 
Musikken ved de to gudstjenester 
i Kværkeby og Vigersted kirker er 
denne dag med Anna Kruse, sang, 
Eva Malling på kontrabas, Jeppe Holst 
på guitar/ labsteel og Mia Engsager 
på trombone, tilsammen Anna Kruse 
Kvartet. De vil akkompagnere efter-
middagens salmer, samt sætte lys på 
dagens tekster med stemningsfulde 
jazznumre og viser.

anna kruse er en svensk sangerinde, 
som har en særlig evne til at forene 
den svenske visetradition og nordisk 
vokaljazz. Hun har tidligere besøgt 
Kværkeby kirke med sit Edith Band, 
som hun har udgivet to cd’er med: 
»Lyckokatt« og »Champagnefötter«. To 
mesterværker med Annas komposi-
tioner til tekster af den svensk/finske 
digter Edith Södergran

langfredag er dagen, hvor Jesus dør 
på korset; en stille og inderlig dag, 
hvor vi begynder med en ganske stil-
færdig gudstjeneste i Kværkeby Kirke 
kl. 9. 

Vi lytter til tekster 
til dagen, medi-
terer sammen, 
holder stilhed 
og synger et par 
salmer. Derefter er 
der mulighed for en 
meditativ vandring 
sammen gennem 
skoven en times tid 
til gudstjeneste i 
Vigersted Kirke kl. 

10.30. Her mødes vi af smuk orgel-
musik. Mia vil denne dag spille mu-
sik hovedsagelig af J.S. Bach, bl.a. fra 
Bach’s mesterværk: »Orgelbüchlein«- 
den lille orgelbog, som Bach kom-
ponerede fra 1708-1717, mens han 
var organist hos hertugen i Weimar. Vi 
tager hele mennesket med i besindel-
sen på, at Jesus i kærlighed gav sig 
selv for os, for at vi aldrig skal være 
alene, selv ikke i døden. 

påskedag er gul og kirkerne duf-
ter af Påske, mens vi lytter til gode 
ord om opstandelse, ny begyndelse, 
morgenstund og håb, og synger de 
kendte Påskesalmer. Mia har inviteret 
sine to musikalske venner: cellist Sø-
ren Friis og sopran Signe Asmussen, 
der tilsammen danner: »den klassi-
ske trio«. 

Trioen har den tradition, at de hvert 
år til påske drager til Fyn og spiller 
koncert i forskellige fynske kirker 2. 
Påskedag. I år går turen til Vindinge 
kirke, men inden da kan vi nyde deres 
smukke musik ved påskedags guds-
tjenester i Vigersted og Kværkeby 
kirker. 

Signe Asmussen: sopran - Søren Friis: 
cello - Mia Engsager: orgel og klaver.

påskeugen Med stor Musik i Vigersted og kVærkeby kirker
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Katja og René

kærligHedssange Fra Hele Verden
koncert med kristina Vidic, dorthe Zielke og Mia engsager 

onsdag d. 15. marts kl. 19.00 i kværkeby kirke    
Trompet, klassisk sang, klaver og orgel smelter sammen denne aften i 
Kværkeby kirke, hvor trompetisten Dorthe Zielke, sangerinden Kristi-
na Vidic og kirkens organist Mia Engsager mødes for at lave en koncert med 
temaet: kærlighed. Smukke klassiske stykker af Gluck, Schubert og Strauss 
blander sig med mere folkelige toner af Gershwin, Bob Thiele og Carl Niel-
sen.

Dorthe Zielke er trompetist og uddannet fra Det Kongelige Konservatorium 
i København. Hun har spillet koncerter i hele verden og har bl.a. udgivet 5 
cd’er med trompet og orgel sammen med Søren Johannsen, som er organist 
i Christianskirken i København. Hun har spillet i Det Kongelige Kapel, DR’s 
symfoniorkester, Storstrøms Kammerensemble og mange andre professio-
nelle orkestre.

Kristina Vidic er født i Serbien og uddannet operasanger ved Musikakademiet i Beograd, ved Operaakademiet 
i København og på Carnegie Mellon University i Pittsburgh. Hun har sunget koncerter i både Serbien, Holland, 
USA og Danmark og hendes klassiske repertoire spænder vidt fra Vivaldi og Bach til Strauss, Fauré og Poulenc. 
Hun besøgte Vigersted kirke i efteråret 2015 og er nu tilbage efter stort ønske fra nogle af kirkernes faste kon-
certgængere. Og det kan man godt forstå, når man hører hendes smukke stemme, som synger sig direkte ind i 
alles hjerter.

Dorthe 
Zielke

Kristina 
Vidic

sangcaFé
Den sidste tirsdag i marts, april 
og maj er der sangcafé i konfir-
mandstuen i Vigersted Præste-
gård. Vi mødes kl. 10.30-12.00 
og synger sange og salmer fra 
den danske sangskat.

Hyggeligt samvær, sang og mu-
sik kendetegner sangcaféen og 
alle går opløftede hjem efter en 
hyggelig formiddag.

Sangene akkompagneres som 
altid af kirkernes organist Mia 
Engsager og Vigersted menig-
hedsråd sørger for en let fro-
kost. Det er gratis af deltage.

sangcafe i Vigersted  
præstegård: tirsdag d. 28. 
marts, 25. april og 30. maj 
kl. 10.30-12.00.

god is a rock – part 4

Er du ung eller voksen og mere til høj band musik end salmesang?

Er du til halv dunkel kirke, oplyst af levende lys?

Er du til tekster, der taler tro i din nutid?

Som optakt til Påskeugen kommer Martin med band torsdag d. 6. april 

kl. 20 til Kværkeby Kirke og spiller egen musik og egne tekster ved »God 

is a Rock« - en rockgudstjeneste. Gudstjenesten tema gennemspiller På-

skeugens temaer: Jubel, kongehyldest, skæv æselgang, svigt, forræderi, 

klagesang og korssmerte, - kun for at ende på en lys og gylden håbstone, 

fordi det bliver Påskemorgen lige om lidt. Bandet blander enkelte kendte 

numre, f.eks. af Bob Dylan og Leonard Cohen i posen og efter gudstje-

nesten er der varmet pølser til at guffe hyggeligt ved et lille »after-party« 

i våbenhuset, inden vi går. 

2 kirkeVandringer 
Kroppen er bedre til at huske end hovedet alene, - og sommetider træn-
ger vi til færre ord og mere stilhed til at lytte, for at Gud kan komme til. 
Det har været et ønske fra nogle, at der igen blev mulighed for at vandre. 
»Pilgrimsvandring« hedder det populært, men er snarere en »kirkevan-
dring« - en meditativ gåtur mellem vore to dejlige kirker. Langfredag og 
Kristi Himmelfarts dag begynder vi med en halv times stilfærdig guds-
tjeneste, hvorefter vi sammen vandrer i bøn og stilhed gennem skoven til 
højmesse kl. 10.30. Se på bladets bagside hvilken kirke, vi starter i. Hvis 
man tilmelder sig på forhånd hos Anne-Marie på amnm@km.dk, arrange-
rer vi også transport tilbage efter højmessen. 
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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 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 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. 45802396, soeren@dlgtele.dk
kasserer Uffe Larsen, Kærehave 28, 
tlf. 57525247/ 21644147 · 
uflars@gmail.com
sekretær Anne-Marie Nybo Mehlsen,
Vigerstedvej 2, tlf. 57525235,
amnm@km.dk 
Medlem Irene Petersen, Bredagervej 1 
tlf. 57525238
Medlem Inger Vendler, Degnebakken 19, 
tlf. 61406861, ivendler@gmail.com
Medlem Lena Uldall Otto, Degnebakken 
24, tlf. 57525617, lena.uldall@gmail.com

kVærkeby MenigHedsråd
Formand Martin Pedersen, Bjergvej 
35, tlf. 57533050, tuck@pc.dk
næstformand Birgit Nielsen,
Nordbæksvej 68, tlf. 57 52 51 19,  
birgitnielsen@mail123.dk
kirkeværge Gurli Birkholm Petersen,
Bjergvej 52, tlf 57525592, 
gurli.k.by@gmail.com
sekretær Anne-Marie Nybo Mehlsen,
Vigerstedvej 2, tlf. 57525235, 
amnm@km.dk
kasserer Uwe Wolter, Kirkevej 37,   
tlf. 26830871, uwotronic@gmail.com
bygningskyndig: Arne Rugtved,  
Nordbæksvej 76, tlf. 22157315,   
arnerugtved@dlg.dk
Medlem Iris Bremer Henriksen,    
tlf. 20205270,     
nyvang.henriksen@tdcadsl.dk 

siden sidst

Vigersted sogn
dåb
27.11.16  Laura Freja Weidick
14.01.17 Loui Viggo Lemstad
14.01.17  Osvald Ellekrog Zeuthen
14.01.17  Luca Nybo Haensel

døde & begraVede
19.11.16  Bente Holm
26.12.16  Gudrun Nanna Nielsen
05.01.17  Aksel Verner Larsen
14.01.17  Inga Helmark
18.01.17 Svend Aage Hinge
22.01.17 Vagn Lyngbæk   
 Christiansen
23.01.17 Else-Marie Bøgh

kVærkeby sogn
dåb
27.11.17  Elisabeth Louise   
 Bording Kristiansen

døde og begraVede
01.11.16  Kirsten Alice Møller
08.01.17  Peter Jørgen Jensen
08.01.17  Birgit (Bitten)   
  Helene Nielsen
16.01.17 Tanja Schmidt Rudbæk

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. 2-2017: deadline 9. maj
- udkommer 6.-9. juni.

nr. 3-2017: deadline 7. august
- udkommer 4.-7. september.

lokalnyt udgiVes aF: Viger-
steds 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: 850 kr. 
inkl. moms for 4 annoncer,   
kontakt Berit Galberg, berit@galberg.
dk / tlf. 22 21 23 25.
Foreninger pr. år: (inkl. moms): 
1/1 side 1250 kr. inkl. moms 
Mindre indlæg pr. gang min. 500 kr.
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: Rune Hansen.
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dag tidspunkt arrangeMent sted
  7. marts 17.30 Familiecafé med Brætspil Vigersted Forsamlingshus

  9. marts 19.30 Vigersted Dilettanten Stormøde Vigersted Forsamlingshus

10. marts 9.00-15.00 Hovedrengøring Vigersted Forsamlingshus

11. marts 9.00-15.00 Hovedrengøring Vigersted Forsamlingshus

10.00 VIF og KIF gymnastikopvisning Vigerstedhallen

14. marts 19.30 Generalforsamling Støtteforeningen for forsamlingshuset  Vigersted Forsamlingshus

15. marts 19.00 Kærlighedssange fra hele verden Kværkeby Kirke

19. marts   9.00
10.30 3. søndag i fasten · Gudstjeneste Jystrup Kirke

Kværkeby Kirke (dåb)

21. marts 19.00 Generalforsamling - Vigersted Idrætsforening Cafeteriet Vigerstedhallen

26. marts 10.30 Ung Kirke! med konfirmanderne Vigersted Kirke

28. marts 10.30 Sangcafé Vigersted Præstegård

  2. april   9.00
10.30 Mariæ Bebudelse · Gudstjeneste Vigersted Kirke

Kværkeby Kirke

  6. april 20.00 God is a Rock Kværkeby Kirke

  9. april  10.30 Palmesøndag - Børnegudstjeneste med Englekoret Vigersted Kirke

13. april 14.45
16.30 Skærtorsdag Vigersted Kirke

Kværkeby Kirke

14. april   9.00
10.30

Langfredag - stillegudstjeneste 
derefter vandring til Kværkeby Kirke 

Vigersted Kirke 
Kværkeby Kirke

16. april   9.00
10.30 Påskedags-gudstjeneste Vigersted Kirke

Kværkeby Kirke

17. april   9.00
10.30 2. Påskedags-gudstjeneste Jystrup Kirke

Kværkeby Kirke

18. april 18.30 Fuglereservatets historie og organisering 
inkl. rundvisning. Fuglereservatet.

Fuglereservatet, Bjergvej 77

23. april   9.00
10.30 1. søndag efter påske · Gudstjeneste Vigersted Kirke *

Jystrup Kirke *

25. april  10.30 Sangcafé Vigersted Præstegård

30. april 10.30 2. søndag efter påske · Ung Kirke Kværkeby Kirke

  7. maj   9.30
11.15

Konfirmation
Konfirmation

Vigersted Kirke
Vigersted Kirke

10. maj 19.00 Guidet nattergaletur. Fuglereservatet. Fuglereservatet, Bjergvej 77

12. maj   9.00
10.30 Bededag · Gudstjeneste Vigersted Kirke

Kværkeby Kirke

14. maj   9.30
11.15

Konfirmation
Konfirmation

Kværkeby Kirke
Kværkeby Kirke

21. maj   9.00
10.30 5. søndag efter påske · Gudstjeneste Jystrup Kirke

Vigersted Kirke

19.00 Guidet nattergaletur. Fuglereservatet. Fuglereservatet, Bjergvej 77

23. maj 19.00 Fuglene i reservatet. Fuglereservatet. Fuglereservatet, Bjergvej 77

25. maj   9.00
10.30

Stillegudstjeneste derefter vandring til Vigersted Kirke 
Kristi Himmelfartsdag · Gudstjeneste

Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke

28. maj 10.00 Fuglenes Dag. Fuglereservatet. Fuglereservatet, Bjergvej 77

10.30 6. søndag efter påske · Gudstjeneste Kværkeby Kirke

30. maj 10.00 Sangcafé Vigersted Præstegård

  4. juni 10.30 Pinsedag · Fælles festgudstjeneste Vigersted Kirke

  5. juni 10.00 Guidet nattergaletur. Fuglereservatet. Fuglereservatet, Bjergvej 77

10.30 2. pinsedag · Fælles festgudstjeneste på plænen!!!!! Kværkeby Kirke (plænen)

11. juni   9.00 Trinitatis søndag Vigersted Kirke*

13. juni 19.00 Blomsterne i reservatet. Fuglereservatet. Fuglereservatet, Bjergvej 77
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