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www.vigersted-if.dk

VIGERSTED IDRÆTSFORENING

BESTYRELSEN SIDEN SIDST
Så er sommeren over os, og vi kan 
endnu engang se tilbage på en fan-
tastisk flot gymnastikopvisning i Vi-
gersted hallen, hvor vintersæsonen 
blev afsluttet. 

En stor tak til dem der bidrog med 
mad og kage til boden, og til alle jer 
som hjalp til, at denne store dag 
blev vellykket.

Vi har haft vores årlige generalfor-
samling i VIF, hvor vi desværre har 
sagt farvel til Anja Nielsen - formand 

for gymnastikafdelingen, samt nog-
le gymnastik-instruktører. 

Tak for en rigtig aktiv sæson til in-
struktører og formænd for de for-
skellige afdelinger, og til bestyrel-
sens medlemmer, uden alle jer ville 
vi ikke kunne lykkes i VIF.

VIF’s bestyrelse ønsker alle en rigtig 
dejlig sommer, med forhåbentlig en 
masse gode solskinstimer, som vi 
nu skal ud og nyde.

Vi glæder os til at se jer alle igen, 
nye som gamle medlemmer til vo-
res aktiviteter efter sommerferien. 
Vi starter holdene anden uge i sep-
tember 2017.

Hold øje med vores hjemmeside:  
www.vigersted-if.dk  

Mange hilsner
Karina Kristensen

Forretningsudvalget
Mobil: 21 42 12 10

karina.n.kristensen@gmail.com

TRÆNINGSCENTRET 
Vi går nu sommeren i møde og må se 
i øjnene, at nogle medlemmer hellere 
vil dyrke udendørs aktiviteter. Træ-
ningscentret vil stadig være åbent 
hele dagen, men fra den 1. juni til og 
med den 30. august vil der ikke være 
instruktører til stede i centret.

Evt. henvendelse til  
Kurt Noack tilf. 20 65 11 06

SPINNING 
Nu er spinningen gået på som-
merferie og holder pause indtil 
september. Vi ønsker alle en rig-
tig god sommer og håber meget 
på, at se en masse medlemmer til 
efteråret.

CROSSFIT
Hele sommeren vil der være cros-
sfit. Den store interesse for cros-
sfit fortsætter. Der er stadig plads 
til flere. 

Kom tirsdag 18.30-19.30, fredag 
17.00-18.00 og søndag 10.00-
11.00. Følg os på facebook Viger-
sted crossGym.

Vi kan allerede nu melde ud, at vi den 
5. november afholder vores 10 års 
fødselsdag, som vi vil fejre. 

Nogle af  crossfitterne.

Vores hjertestarter er nu sat 
udenfor hallen ved indgangen.

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

Nærmere i næste nummer af lokalnyt.

Vi ønsker alle instruktører og med-
lemmer en rigtig god sommer.

Kurt Noack, 
tlf. 20 65 11 06, kno@ofir.dk
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Vakse Voksne sluttede sæsonen sidst 
i marts, men fortsætter med vandre-
ture i lokalområdet frem til sommerfe-
rien. Den 4. maj gik vi på Rosengårds-
stien. Vi holdt kaffepause hos Inga på 
Roligheden i Kværkeby inden turen 
fortsatte tilbage til Vigersted gennem 
skoven, da det blæste temmelig vildt.

Den 8. juni drager vi til Kongskilde-
dagen, som afholdes ved bredden af 
Tystrup Sø, hvor vi laver gymnastik, 
spiller udendørs spil og går tur rundt 
i det smukke landskab sammen med 
mange andre seniorer fra Midt- og 

VAKSE VOKSNE 50+

NYT FRA DILETTANTEN

Glæd jer til fredag d. 29. septem-
ber. Der har vi premiere på årets revy. 
Hvad den kommer til at hedde eller 
handle om ved vi endnu ikke, men 
den spilles igen lørdag og søndag.

Så når I læser dette er vi allerede i 
gang med at skrive tekster. Vi mødtes 
første gang d. 1. juni og vil så arbejde 
med teksterne sommeren 
over og starte med at øve i 
midten af august.

Så I kan se, at det er et kon-
centreret forløb og numre-
ne og planerne bliver rettet 
mange gange undervejs, 
helt op til generalprøven. 
Men det er også det der gør 
at det er sjovt at spille revy, 
så hvis nogen har lyst til at 
være med (man behøver 
ikke at være så fjollede som 
på billedet) så kontakt un-
dertegnede, Niels Arentoft, 

Vakse voksne
Puslespil på en kølig 

Kongskildedag i juni 2016.

Vakse Voksne afslutning 
marts 2017.

Vestsjælland. Vi laver mad og steger 
pandekager på bål, og uanset vejret 
plejer det at være en dejlig dag.

Jeg vil gerne sige tak til hele holdet 
for en dejlig sæson med stort frem-
møde og glæder mig til at starte den 
nye sæson i Forsamlingshuset tors-
dag d. 7. september kl. 9.30. Der 
er plads til flere på holdet, så er du 
interesseret så kontakt instruktør Berit 
Galberg mobil 22 21 23 25.  

Rigtig god sommer!
Venlig hilsen 
Berit Galberg

Det ville være rart med nogle 
mere normale personer i 

gruppen, men vi har det sjovt.

Vakse Voksne 50+ har    
holdopstart i uge 36. 

Filur-holdet (Forældre/barn) 1-4 år
Lørdag kl. 9.00-10.00
i Vigersted Hallen

Zapp Gymnastik 4-6 år
Torsdag kl. 15.45-16.45
i Vigersted Hallen

Magic Mix Spring/rytme 7-9 år
Tirsdag kl. 17.00-18.00
i Vigersted Hallen

Space Racer Spring/rytme 10-12 år
Tirsdag kl. 15.45-16.45
i Vigersted Hallen
Instruktør mangler! Kontakt Thomas 
Lausten tlf. 23 43 95 52.

Vigersted CrossGym Kidz 10-15 år
Torsdag kl. 17.00-18.00
i Vigersted Hallen

Inliners – familiehold
Torsdag kl. 18.00-19.00 og/eller
Lørdag kl. 8.00-9.00 
i Vigersted Hallen

Jumping® Fitness 10-15 år 
Torsdag kl. 17.00-18.00
i gymnastiksalen på Vigersted Skole

Jumping® Fitness voksne 
Mandag kl. 19.15-20.15 og/eller
Torsdag kl. 18.00-19.00
i gymnastiksalen på Vigersted Skole

Hatha Yoga (klassisk yoga)   
- KUN 16 PLADSER
Mandag kl. 17.15-18.45
I gymnastiksalen på Vigersted Skole

Zumba® Fitness
Tirsdag kl. 18.00-19.00 og  
Torsdag 19.00-20.00
i gymnastiksalen på Vigersted Skole

Strong by Zumba®
Tirsdag kl. 19.00-20.00
i gymnastiksalen på Vigersted Skole

Vakse Voksne 50+ 
Torsdag kl. 9.30-11.00
I Vigersted Forsamlingshus,

Læs mere på vores hjemmeside
www.vigersted-if.dk

SÆSON 2017/18 
OPSTART I UGE 37

på tlf. 29 67 51 94 og kom og se, 
om det er noget for dig.

Der vil selvfølgelig komme meget 
mere om revy og eventuelt høstfest i 
næste nummer af Lokal-Nyt.

Niels Arentoft · bn@dlgmail.dk



44

Osted Slagter og selskabslokale
v/ Kennet Hansen

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

FUGLERESERVATET ER ET 
BESØG VÆRD 
Mange fra lokalområdet bruger 
fuglereservatet til gode naturoplevel-
ser på egen hånd eller som deltager 
i arrangementer. På hjemmesiden 
kan du altid holde dig ajour med de 
mange muligheder - enten i reserva-
tet, på ture eller som foredrag. Lige 
godt 400 husstande er nu medlem-
mer. Tak for det. 

BLIV MEDLEM...
Bliv medlem og deltag i kommende 
arrangementer. Se fuglereservat.dk:

• I 2017 er der rigtig mange arran- 
 gementer. Flere end nogensinde.  
 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  
 kommende Nyhedsbreve. Eller  
 ring til Peter Hansen på tlf.  
 20 83 60 90.

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.

HJEMMESIDEN   
WWW.FUGLERESERVAT.DK 
Her kan du blandt meget andet se 
de sidste observationer i reservatet 
og se fotogruppens flotte billeder. 

FUGLERESERVAT.DKwww.fuglereservat.dk

Der er bl.a. billeder af havørn, fiske-
ørn, rørdrum, isfugl og mange flere.

Fuglereservat.dk
Jon Feilberg

Tlf. 40 15 05 98
Mail: info@fuglereservat.dk

www.fuglereservat.dk

Der er rigtig mange gode og 
oplevelser i Fuglereservatet. 

Se www.fuglereservat.dk
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VIGERSTED LOKALRÅD www.vigersted.net

RØDE VEJE I VIGERSTED BY
Kommunen er endnu engang rykket 
for, hvornår vi kan forvente at vejene i 
byen er bragt i forsvarlig stand, såle-
des at etableringen af 2 -1 vejene 
kan gennemføres.

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. Færdiggørelse af dette 
arbejde venter vi stadig på og har 
bedt kommunen oplyse, hvornår det 
er gennemført.

VIGERSTED BYMIDTE
Der arbejdes p.t. med fondsansøgnin-
ger for at få finansieringen på plads. 
Først når finansieringen er løst kan 
projektet gennemføres – herunder 
nye legeredskaber, borde- og bænke, 
sø og græsarealer mv. Vi håber at fi-
nancieringen falder på plads i løbet af 
indeværende år.   
 
HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 
2018 OG DIALOGMØDE MED 
KOMMUNEN 
• Vi har indsendt en lang række  
 høringssvar og budgetønsker til  
 kommunens budget 2018,
• Deriblandt opgradering af kirke- 
 forpladsen med nye parkerings- 
 pladser, fortove, stillevej og 40 km 
 zone i hele byen.

FORÅRETS KOMMEN GIVER ANLEDNING TIL OPFØLGNING 
OG STATUS PÅ ALLE VORES AKTIVITETER

LANDSBYKLYNGER
• Gennem Landsbyforum deltager vi  
 i et samarbejde over sognegræn- 
 ser i et projekt med Kværkeby,  
 Jystrup og Haraldsted og med  
 mulig finansiering fra  Ringsted  
 Kommune, Real Dania og DGI som  
 sekretariat. Projektet ligger til   
 beslutning i byrådet og vil derefter  
 blive defineret og aftalt.
• Vi forestiller os at der specielt in- 
 denfor kultur og fritid kan defineres  
 gode delprojekter, som f.eks. udvi- 
 det samarbejde omkring opgrade- 
 ring af Vigersted hallen.

OPDATERING AF   
VORES HELHEDSPLAN
Helhedsplanen, som blev vedtaget ul-
timo 2014, bliver nu opdateret med 
henblik på at fokusere målrettet på 
prioriterede områder tilpasset vores 
resurser og muligheder, såvel ar-
bejdsmæssigt som økonomisk. Lokal-
rådet er altid modtagelig for gode 
fremadrettede idéer - det er blot at 
kontakte et lokalrådsmedlem, sende 
en mail eller bede om et møde. Vi er 
altid klar til en dialog. Vi kan dog ikke 
garantere, at forslag og lignende går 
hele vejen igennem systemet, da det 
i sidste ende er byrådet, der beslutter.

KONTAKT TIL LOKALRÅDET
Ved spørgsmål og yderligere informa-
tion kan man altid kontakte lokalrå-
dets medlemmer eller ringe til for-
mand Peter Hansen tlf. 20 83 60 90 
eller til næstformand Per Hermansen, 
tlf. 40 83 06 20.

Vigersted Lokalråd, 
formand Peter Hansen 

tlf. 20 83 60 90 
ph@carlhansens.dk

vigersted.net 

SANKT HANS 2017 
Lokalrådet aktivitetsudvalg 
byder velkommen til

Sankt Hans Aften fredag d. 
23. juni på den gamle bold-
bane bag Børnehuset.

Program:

kl. 18.00 Grillene er klar - 
fællesspisning af medbragt 
mad.

kl. 19.30 Båltale v/ Ring-
steds Borgmester Henrik 
Hvidesten.

Herefter tændes bålet og 
midsommervisen synges.

Tag familien, naboerne og 
madkurven med og slå Jer med 
på græsset til fælles hygge-
spisning. 

Grillene er klar til at blive benyt-
tet fra kl. 18. 

Medbring tæpper eller borde/
stole efter behov.

Billardklubben sælger øl og 
vand.  Betaling kontant eller 
MobilePay.

Tag gerne bolde mm. med, så 
børnene kan lege.

Vi håber at se rigtig mange til 
en hyggelig Sankt Hans Aften.

Yderligere oplysninger 
 Berit Galberg 22 21 23 25
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SÆT               I KALENDEREN 

DEN 17. SEPTEMBER KL. 11.30-16.00
Hvis det er muligt pga. renovering 
af Bymidten afholder vi på utal-
lige opfordringer igen Kildemar-
ked, hvor lokale borgere kan få en 
gratis bodplads på 3x3 meter og 
sælge alskens ting og sager. Bod-
plads bestilles hos Marianne Piil 
på morpiil@piil-gruppen.dk og op-
lys, hvad du vil sælge af hensyn af 
indretningen af markedspladsen.

Hvis du deler bod med en an-
den, skal du oplyse mailadresse 
på vedkommende, så alle kan få 
tilsendt »Retningslinjer for Kilde-
marked« til gennemlæsning, så 

vi undgår misforståelser på selve 
markedsdagen.

Max. 2 bodpladser pr. husstand.

Husk den store solsikke og græs-
karkonkurrence!

Læs mere i næste nummer af  LO-
KALNYT (omdeles først i septem-
ber) eller på www.vigersted.net og 
facebook, når tiden nærmer sig, 
og vi kan se, hvordan Bymidten 
tager sig ud.

Hilsen Kildemarkedsmadammerne 
Marianne Piil og Berit Galberg 

BYVANDRING I VIGERSTED BYMIDTE  
Søndag d. 3. september kl. 14

Historiegruppen er blevet opfordret til at 
holde en byvandring, hvor vi skal rundt 
i bymidten og høre om livet i Vigersted i 
gamle dage. Der findes mange sjove og 
tankevækkende historier om husene og de-
res beboere, som historiegruppen gerne vil 
videregive til alle interesserede. 

Vi mødes på trappen ved Forsamlingshuset 
og efter turen rundt, slutter vi af i Forsam-
lingshuset, hvor vi skal se billeder fra det 
gamle Vigersted, og hvor man kan købe kaffe 
og kage for 25. kr. Kontant eller MobilePay.

Tilmelding til Berit Galberg på 
 berit@galberg.dk eller tlf. 22 21 23 25.

VIGERSTED LOKALRÅD

www.vigersted.net

Bygaden 17 og 
Købmanden  i 1950´erne.

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

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

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

www.farvebuen.dk 
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NATURDAGPLEJEN I SNEKKERUP
Med risiko for jord under neglene og røde kinder

Naturdagplejen er beliggende i et naturskønt område på en 
nedlagt landejendom, hvor børnene har en dagligdag i tæt kon-
takt 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 børnegruppe 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 forældrene. Jeg 
modtager ingen gæstebørn.  

Vi har holdt afslutning og sagt farvel til de store børn, der skulle 
videre til børnehave, og velkommen til de nye små. Denne som-
mer skal vi hygge os med blandt andet sand, vand, ligge i telt 
og spise vores mad i det grønne. Vi skal samle grønt, så vi kan 
forkæle alle vores dyr og dyrebørn. 

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

Med venlig hilsen
Naturdagplejen v/ Annette Rosenmark

Snekkerupvej 58, tlf. 22 87 98 37  

www.rosenmark.dk

Michael Chiamchanthuek
Rusgård Bakke 40, 4100 Ringsted

Tlf. 57 52 52 57
Mobil 40 51 40 75

... 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 SKOLE

www.vigersted-skole.dk

AMFISCENE
Vigersted Skole har etableret en 
udendørs amfiscene, som et element 
i bestræbelserne på at sikre et vari-
eret undervisningsmiljø. 

Scenen tænkes dels anvendt til dra-
ma, dels til fremlæggelse, til fagligt 
arbejde udendørs, til hygge - mulig-
hederne er mange. Allerede få dage 
efter etableringen invitererede anden 
klasse og deres lærere forældrene til 
at komme for at se nogle små forestil-
linger. Dermed blev amfiscenen ind-
viet på festlig vis.  

SPIRESTART
Mandag 1/5 startede 19 børn i vores 
Spiregruppe - dvs. med tidlig SFO-
start. Til august starter de i 0. klasse. 

Det var en gruppe spændte børn - og 
ikke mindst spændte forældre, der 
mødte frem på dagen. 

Efter fælles velkomst i gymnastiksa-
len, gik eleverne til deres lokale - fulgt 
af forældrene, som efter en kort af-
sked med børnene fik serveret kaffe i 
SFO-lokalerne. 

Spirerne har fået deres eget lokale på 
indskolingsgangen, samt garderobe 
fælles med de øvrige indskolings-
børn. Spirerne skal lære at gå i skole 
- uden at gå i skole. Det betyder at 
de skal lære mange af de rutiner, som 
hører til en skoledag - lære skolen og 
de udendørs arealer at kende, holde 
styr på sine ting i garderoben, sætte 
madkassen i køleskabet, lære reg-
lerne for indskolingen og så videre. 
Aktiviteterne er primært af praktisk 
karakter - blandt andet er gruppen 
hver tirsdag til Leg og bevægelse i 
Ringsted. 

 

NYE TOILETTER    
I INDSKOLINGEN
Vi har fået renoveret det ene toilet i 
indskolingen - og i den forbindelse er 
der etableret to toiletter i rummet. Det 
betyder at vi nu har fem toiletter til de 
fire klasser i indskolingen. 

I forbindelse med renoveringen er de 
120 mest almindelig ord lagt ned i 
gulvet - se billede. 

Det ser rigtig festligt ud - og nu kan 
man altså også lære at læse på toilet-
tet! 

NYT FRA SFO
SFO udsender et månedligt nyheds-
brev, hvoraf de daglige aktiviteter 
fremgår, eksempelvis sy værksted, 
rollespil, mooncar-ræs, cykleture, tur 
ud i Humleore Skov og meget mere. 

De 120 almindeligste ord på 
toiletgulvet i indskolingen. 

Elever og forældre i anden 
klasse indvier amfiscenen.
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VIGERSTED SKOLE
Skoleleder Jette Wase Hansen
Ågerupvej 1, Ringsted
Tlf. 57 62 76 00
Fax  57 62 73 88
Lærerværelse: 57 62 76 34
mail: vigerstedskole@ringsted.dk
www.vigersted-skole.dk

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

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

RINGSTED DAGPLEJE
Leder Lone Schiøtt
Tlf. 57 62 81 20

PLEJECENTER ORTVED

Roskildevej 498, Ringsted
Tlf. 57 62 77 40

Leder Marianne Micheelsen 
Tlf. 57 62 77 45

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

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

SFO2 har været på tur til Bonbonland 
- og en større gruppe skal på Vilde 
Vulkaner. 

Der er hen over foråret indkøbt for-
skellige nye ting, så som byggeklod-
ser i skum, puder og lego.

MOBILTELEFONER
Et emne, som ofte behandles i medi-
erne er elevers brug af mobiltelefoner 
- og ikke mindst at mobiltelefonerne 
forstyrrer elevernes læring. 

Det har vi ønsket at tage hånd om på 
Vigersted Skole og derfor er under-
visningen »mobilfri« for eleverne fra 0. 
- 8. årgang. I 3 - 8. klasse afleveres 
mobiltelefonerne og sættes i en hol-
der ved lektionens start. 

Der kan selvfølgelig være situatio-
ner, hvor mobiltelefonerne anvendes 
undervisningsmæssigt - eksempelvis 
ved søgning på nettet, scanning af 
vore QR-koder eller en hurtig udreg-
ning - så kan den enkelte tage sin te-
lefon - og returnere den, når opgaven 
er løst. 

RETTIGHEDSSKOLE
Vigersted Skole forventer at blive cer-
tificeret som Unicef rettighedsskole i 
starten af skoleåret 2017-18. Det 
sker ved et arrangement på skolen 
med deltagelse af repræsentanter fra 
Unicef. 

Rettighedsrådet har i maj været til 
netværksdag med andre rettigheds-
skoler i FN-byen. 

NY MULTIBANE
Forhåbentlig er arbejdet med etable-
ring af den nye multibane igangsat, 
når dette læses. Banen vil blive anlagt 
som en kunststofbane parallelt med 
Vigersted hallen. 

Banen skal aflaste den eksisterende 
bane - ikke mindst om aftenen og i 
weekenderne, hvor vores naboer 
generes af støj fra den eksisterende 
bane. Alle er altså velkomne til at an-
vende den nye bane i fritiden - og 
være med til at passe godt på den. 

TILBYGNING
Jeg har tidligere skrevet om tilbyg-
ning/ samling af A-afdelingen. I skri-
vende stund er meldingen at tilbyg-
ningen forventes klar til indflytning 
sidst  på efteråret. 

Det første, der skal ske er støjisole-
ring af vores musiklokale - således at 
eleverne i A-afdelingen ikke generes 
af de musikalske aktiviteter.

Med venlig hilsen 
Jette Wase Hansen

Skoleleder, Vigersted Skole

 

Eleverne i anden klasse gør 
klar til deres små skuespil.
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DE GRØNNE PIGESPEJDERE

www.vigerstedspejder.dk

Lørdag den 6. maj tog de seje 
grønne pigespejdere fra Vigersted 
ud på en hyggelig dag sammen 
med spejdere fra hele Ringsted. 
Grunden er at til sommer drager 
de på deres livs spejderoplevelse 
til dags dato. 8 seje piger og 5 le-
dere tager på Spejdernes lejr 
2017 i Sønderborg. På lejren vil 
der være 40.000 spejdere i alle 
farver samlet på ét sted. I den for-
bindelse har Spejderne i Ringsted 
arrangeret en fælles dag i lystan-
lægget i Ringsted med besøg af 
borgmester Henrik Hvidesten. Han 
kom for at hilse på alle spejderne og 
sige på gensyn og vi ses på Spejder-
nes lejr 2017. 

Dagen var bygget op om tre emner: 
spejder i Ringsted, Ringsteds historie 
og SL 2017 - vi sætter spor. Spejder 
i Ringsted var poster de skulle løse 
inden frokost. Her skulle de bl.a. sy 
lejrmærke på uniformen, binde ven-
skabsknob og råbåndsknob. Efter fro-
kost var de på den igen: denne gang 
var det Ringsteds historie, der var 
omdrejningspunktet for posterne. Her 
skulle spejderne forholde sig til den 

historie der hører til omkring Ringsted 
og Sct. Bendts kirke. Her skulle spej-
derne designe et nyt Dagmar kors, 
skrive beskeder med runealfabet, og 
lege fangeleg hvor de skulle fange 
Magnus. Det sidste emne var SL 
2017- vi sætter spor. Her var poster-
ne udarbejdet i forhold til Spejdernes 
lejr 2017. På lejren skal vi fokusere 
på affalds sortering og miljø derfor 
tog posterne også udgangspunkt i 
disse emner. På den ene post skulle 
spejderne sortere affald i de forskel-
lige emner, på en anden post skulle 
de bygge en skraldebil ud af affald, 

VI SÆTTER SPOR OG VI GØR DET SAMMEN!

hvor længe er naturen om at nedbry-
de forskellige ting mm. 

Dagen var vellykket og pigerne hyg-
gede sig til lyden af lejr sangen i høj-
taleren ud over anlægget. Vi drager 
af sted med pakket rygsæk ud i det 
danske land og sætter spor og møder 
nye venner lige meget om de er grøn-
ne eller blå bare det vi er sammen og 
nyder spejderlivet. Det er det vigtig-
ste. 

Resten af året går med at vi hygger 
os, udfordrer grænser og bliver bedre 
og sejere spejdere, og så glæder vi 
os til endnu flere udfordringer i det 
kommende spejderår når vi starter i 
august. Kom og vær med og sammen 
med os til sætte spor. 

Malene G. Olsen
Malle.gadekaer@gmail.com
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VIGERSTED FORSAMLINGSHUS 

www.vigerstedforsamlingshus.dk
NYT FRA FORSAMLINGSHUSET
Den travle forårssæson er ved at 
være overstået. Der er altid mange 
arrangementer i konfirmationstiden. 
En af de mange gode ting ved at ar-
bejde med forsamlingshuset er de 
mange glade lejere, som får nogle 
gode rammer for deres mærkedag og 
fest. Heldigvis nåede vi i år en rigtig 
forårsrengøring inden det store rush. 
Gulvene blev også lakeret over hele 
huset.

Efterårssæsonen rummer traditionelt 
ikke så mange udlejninger. Til gen-
gæld begynder sæsonen for Vakse 
Voksne, for maddagene, for brætspil-
cafeerne, for dilettanten og Voksen-
klubben og måske en udstilling.

Et enkelt kommunalvalg bliver det da 
også til.

Vi har fået nye gardiner op i lille sal, 
sognestue og hall.  Snart bliver hallen 
malet i nye farver. Der er også kom-
met blomster i alle vinduerne. Vi vil 
dog ikke anbefale folk at vande dem. 
Det har vi selv klaret.

Udendørs er der kommet 3 væg-
hængte askebægre op. Vores gæster 
er heldigvis meget dygtige til at be-
nytte disse.

De tre gamle skoleborde, som har 
prydet sognestuen og hallen, er ble-
vet udskiftet med nye bøgetræsbor-
de. Også et tiltrængt skift.

På forsamlingshusets vegne
 Mathea Jensen tlf. 40 50 50 98

mot.jensen@gmail.com

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

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

Vigersted Forsamlingshus
Huset bestilles helst på mail: 

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

Solen skinner, foråret er blevet til 
sommer og der er som sædvanligt 
liv og glade dage i Børnehuset. 

1. maj sagde vi farvel til marguerit-
terne, som skulle starte i SFO. De 
holdt fest og fik alle et diplom på at 
have klaret deres tid i Vigersted 
Børnehus flot! Et par dage før den 
store afslutning var margueritterne 
på sørøvertur. Her skulle de klare 
en masse opgaver, mødte en ægte 
pirat og fandt sågar en skat...

I Børnehuset er der som sædvan-
ligt gang i værkstedet og igen i år 
har børnene sået små frø og vil 
følge dem forår og sommer. I slut-

ningen af maj afholdt vi kombineret 
bedsteforældre- og arbejdsdag. Efter 
et par hyggelige timer, hvor bedster-
ne fik lov at se de hemmeligste gem-
mesteder og de sejeste tricks var det 
tid til arbejdsdagen, hvor bedsterne 
var indbudt til at blive eller eventuelt 
tage børnene med hjem, så forældre-
ne kunne knokle løs.

God sommer til alle, og husk at følge 
med på intra og på børnehusets face-
bookside for at se de nyeste opslag 
og billeder.

På bestyrelsens vegne,
Julie Zeuthen

SOMMERFESTEN
Sommerfesten bliver i år afholdt i den 25. august. 

Mere info følger.

Der er fuld fart over 
feltet, når man er på 

vej mod skatten.

12

VIGERSTED BØRNEHUS
FØLG OS PÅ FACEBOOK!

FARVEL TIL MARGUERITTERNE

Margueritterne mødte en 
ægte sørøverkaptajn!

Påskepynt.
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KVÆRKEBY FRISKOLE

SÅ TAGER VI HUL PÅ  
ENDNU ET SKOLEÅR HER 
PÅ KVÆRKEBY FRISKOLE 
Der er nu noget ganske særligt ved at 
komme tilbage på skolen, efter en lang 
og dejlig sommerferie.  Stemningen er 
altid både befriende, forventningsfuld, 
afslappet og lille smule akavet, på en 
og samme tid. 

Befriende og forventningsfuld, fordi vi 
nu alle skal i gang igen, men også en 
lille smule akavet, fordi mange elever 
ikke har set hinanden i længere tid og 
de lige skal ind i fællesskabets rytme 
og skolens hverdag.

Vi vil gerne særligt byde velkommen 
til vores 18 små nye 0. klasses elever. 
Selv om de har været hos os siden 
1. maj, hvor de startede i Førskole-
klassen, så er det jo først nu, hvor de 
rigtig skal i gang med 10 forhåbent-
lig dejlige år hos os. Vi vil i hvert fald 
gøre alt hvad vi kan, for at det bliver 
en dejlig tid på Kværkeby Friskole. 

SKOLEN ANSÆTTER  
MERE PERSONALE
Der er stadig mange elever, der sø-
ger vores lille skole og det er vi rigtig 
glade for. Vi er lige nu omkring 143 
elever på skolen og vi mangler stadig 
en enkelt årgang i at være fuldt ud-
bygget fra 0. - 9. klasse.  Der er også 
stadig rigtig mange, der skriver deres 
børn op på venteliste. Jeg kan derfor 
kun opfordre alle til at skrive sit barn 
på ventelisten, såfremt de ønsker at 
deres barn skal gå på Kværkeby Fri-
skole.

Når vi bliver flere elever på skolen, 
skal vi også ansætte mere personale. 
Her i foråret ansatte vi derfor 2 nye 
medarbejdere. Da vi slog stillingerne 
op blev vi meget overvældet over 
kvaliteten i ansøgerfeltet. Jeg mindes 
ikke, at jeg tidligere har stået i en si-
tuation, hvor jeg decideret følte, at vi 

Endelig er der faktisk også en del ele-
ver, der når deres lektier i skoletiden 
og derfor faktisk skal aktiveres på an-
den vis i timerne.  

Bestyrelsen har derfor besluttet, at 
gøre skolens lektiecafeer frivillige fra 
næste år. Dette vil indebære at det 
er forældrene, der sammen med ele-
ven, beslutter om han/hun skal gå i 
lektiecafe.   

SKOLEDAGENS LÆNGDE 
I lighed med lektiecafeerne blev det, i 
den nye Folkeskolelov indført, at ele-
verne i indskolingen skulle have 30 
timer om ugen. Vi har også indtil nu 
tilbudt dette. Debatten om, hvorvidt 
30 timer er en passende skolelæng-
de for de mindste elever, har ligele-
des været ført. På Kværkeby Friskole 
oplever vi, at specielt mandag og 
fredag kan være meget lange for de 
små elever og at de har svært ved 
at fastholde koncentrationen sidst på 
dagen. Bestyrelsen har derfor beslut-
tet, at vi, fra næste skoleår, vil afkorte 
skoledagen, mandag og fredag, med 
en enkelt time.

Det var alt for denne gang. 

Jeg ønsker jer alle en forhåbentlig 
smuk og varm sensommer.   

Jan Glerup, 
Skoleleder

kom til at fravælge meget dygtige an-
søgere, som vi meget gerne ville have 
ansat, hvis vi kunne. Vi endte op med 
at ansætte 2 meget erfarne og dyg-
tige lærere. 

Den første er Katja Thomsen. Katja er 
38 år og kommer fra Korsør. Katja har 
været lærer i 12 år og har stor erfa-
ring med at undervise i indskolingen. 
Vi ansatte også Martin Larsen. Martin 
er 38 år og kommer fra Valdemar-
skolen i Ringsted, hvor han har været 
lærer i mange år. Martin har ligeledes 
stor bred erfaring, på alle årgange og 
særligt i de sidste 6 år har han arbej-
det indgående med matematik i ind-
skolingen. Vi byder begge velkommen 
til Kværkeby Friskole.    

LEKTIECAFEERNE   
BLIVER FRIVILLIGE  
Der foregår for øjeblikket en del debat 
omkring en del af de områder, som 
man indførte, for 4 år siden, med den 
nye folkeskolelov. Et af de væsentlige 
områder var indførelsen af lektieca-
feerne og det var derfor også natur-
ligt, at vi sammen tog debatten om vi 
organiserede skolens lektiecafeer på 
den bedste måde eller om vi kunne 
gøre det bedre end vi hidtil har gjort.  

På skolen er det vores oplevelse, at 
der er en del elever, som er rigtig 
glade for at kunne færdiggøre deres 
skolearbejde på skolen, mens der er 
andre, som hellere vil lave   
lektierne på et andet   
tidspunkt, fordi det   
passer bedre ind i   
deres 
hverdag.    
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KVÆRKEBY IDRÆTSFORENING
www.kvaerkebyif.dk
Klubhuset, Kværkebyvej 6A, 
tlf. 5752 57 58

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

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

FJELLEBRO - KVÆRKEBYEGNENS BORGERFORENING

14

VI BEKLAGER MEGET...

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

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

Aase Stegmann
Kværkebyvej 43, 4100 Ringsted
tlf. 30 27 55 26
stegmann43@gmail.com

Jytte Poulsen
Bjergvej 44, 4100 Ringsted 
tlf. 22 57 52 27
   
Presseansvarlige 
Thomas Kroghøj
Finn Andersen

Ad hoc - gruppeansvarlig
Isabella Erlandsen

BORGERFORENINGENS BESTYRELSE 2017

Borgerforeningen beklager meget, at 
vores folder kom sent rundt til alle 
husstande i Kværkeby Sogn. Tryknin-
gen gik helt galt hos vores sædvan-
lige trykkeri, og derfor trak det ud, 
inden vi fik det færdige godkendte re-
sultat, der gerne skulle være kommet 
i postkasserne omkring påske. Næste 
år bliver ikke en gentagelse, lover be-
styrelsen. Der skal folderen være ud-
delt inden marts. 

Vi er kommet godt i gang med vores 
program for 2017. Vi lagde ud med 
en velbesøgt cafeaften på Kværkeby 
Friskole, hvor Jakob og Dennis Speake 
underholdt med bl.a. irsk folkemusik. 
Det blev en fantastisk aften, hvor sko-
lens festsal var fyldt til sidste plads. 
Der blev spillet og sunget kendt en-
gelsk/irsk folkemusik, ligesom vi også 
fik sange, som Dennis selv har skre-
vet. 

BESØG PÅ    
NORDISK FILM  
Lørdag den 19. august er der plan-
lagt besøg på Nordisk Film, hvor vi 
skal se »Olsen Banden-universet«. Her 
kan man blandt andet besøge Yvon-
nes dagligstue, Kriminalkommissær 
Jensens kontor og Dynamit-Harrys 
affældige skur i Københavns gamle 
Sydhavn. Der er lagt op til et spæn-
dende besøg for dem, der holder af 
denne danske filmskat. Der er be-
grænset deltagertal, så først til møl-
le princippet gælder. Turen omtales 
nærmere i den lokale dagspresse og 
på Borgerforeningens hjemmeside og 
facebookside.

HØSTFEST PÅ   
KVÆRKEBY FRISKOLE 
Lørdag den 30. september er der 
»høstfest« på Kværkeby Friskole. Der 
bliver underholdning med orkester, der 
nok skal sørge for, at der bliver topun-
derholdning hele aftenen. Selvfølgelig 
bliver der, sædvanen tro, arrangeret 
buffet med flere slags kød og salater, 
og så er der masser af gevinster til de 
heldige vindere, der bliver udtrukket 
denne aften. Der vil helt sikkert også 
komme en spændende overraskelse i 
løbet af aftenen. Dette arrangement 
omtales også i lokal dagspresse, på 
hjemmesiden og på facebook. 

Jakob og Dennis 
Speake underholdt med 

bl.a. irsk folkemusik. 
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VIGERSTED OG KVÆRKEBY KIRKER

vigersted-kvaerkeby.dk

Pr. 1. april 2017 har Vigersted og 
Kværkeby Kirker i samarbejde ansat 
Kirsten Lybecker i en ny stilling som 
fælles kirkesanger.

Kirsten Lybecker kender vi alle som et 
varmt, imødekommende og hjerteligt 
menneske, der siden 2002 har været 
os en dygtig og alsidig sanger med 

en behagelig stemme, - ikke mindst 
er Kirsten fantastisk at have med til 
vore Ung Kirke og børnegudstjene-
ster, fordi hun uden frygt springer ud 
i at lære nye salmer og sange. Det 
gode humør følger altid med, og det 
er derfor en stor glæde at kunne 
byde Kirsten velkommen som fast 
fælles kirkesanger. Nu arbejder vi på 

at opslå og besætte en ganske lille 
supplerende stilling som sanger, der 
skal varetage gudstjenesterne på Ple-
jecenter Ortved og de tjenester, der 
er uforenelige med Kirstens arbejde 
som skolelærer.              

Menighedsrådene

VI HAR FÅET »NY« KIRKESANGER 

Kværkeby menighedsråd har købt 
en hjertestarter og den er opsat på 
toiletbygningen ved kirken (Kirke-
vej 37). Vi håber, at den kan være 
en katalysator, der kan få Kværkebys 
borgere til at deltage i kurser i livred-
dende førstehjælp, da hjertestarter 

bedst kan bruges, hvis man kan give 
hjertemassage og lungeredning. Vi i 
menighedsrådet vil arrangere kurser i 
førstehjælp, som alle kan tilmelde sig, 
i samarbejde med relevante organisa-
tioner.              

Kværkeby Menighedsråd

EN HJERTESAG

Fredag den 24. februar startede vi på Ringsted banegård kl. 7. med tog mod 
det nordlige Jylland.

Dagens job var bestilling af 2 nye lysekroner til Vigersted Kirke. Den slags 
købes ikke i en lampeforretning, men hos en gørtler, der arbejder i messing, 
kobber og forgyldning m.m.

DSB havde lidt tumult på grund af 2-3 cm. sne, men med lidt omrokering an-
kom vi til Hjørring kl. ca. 13. 

Jesper, gørtleren, med hvem Søren (kirkeværge) havde lavet aftalen, kom og 
hentede os på stationen, og vi tilbragte et par interessante timer på hans værk-

sted, hvor han tegnede og forklarede.

Det var meget interessant! Søren havde forberedt det hele 
meget grundigt, og vi sluttede af med at bede om en ordre-
bekræftelse, som vi modtog straks dagen efter! 

Togturen hjem bød på en smuk solnedgang, fanget gennem 
togets vinduer, - og vi var hjemme igen i Ringsted kl. 19.48!

Som Søren beskrev dagen: Lang - hyggelig - givtig!

Jesper er en meget sød mand, og vi er overbevist om at vi får 
et kvalitetsprodukt fra ham.

Levering formodentlig inden sommer!

De bedste hilsener Asger (Formand) -  
 og Søren (kirkeværge) 

EN DAG I EN KIRKEVÆRGES LIV - SOM OPLEVET 
AF MENIGHEDSRÅDSFORMANDEN
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VIGERSTED OG KVÆRKEBY KIRKER
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vigersted-kvaerkeby.dk
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NØRKLERNE I VIGERSTED
Jeg tror godt, at vi kan kalde denne 
sæson for »Karklude-sæsonen«. Vi 
havde så meget lækkert bomulds-
garn, og det blev til en masse fine 
karklude. Vi har solgt dem ved di-
verse arrangementer bl.a. faste-
lavnsfesten, til ansatte på Vigersted 
skole og på Knud Lavard - Cafe In-
geborg.

Vi er lige begyndt at strikke Dåbs-
klude, som skal ligge ved døbefon-
ten, når børn skal døbes.

Tanken er, at når barnet er døbt, 
tørres det med dåbskluden og ef-
ter gudstjenesten gives dåbsbarnet 
kluden med hjem til minde om da-
gen og til påmindelse om dåben og 
dens betydning.

Det glæder vi os alle til, da det 
er noget nyt og spændende - 
Masker med mening! Ideen fik 
jeg da jeg læste om dåbsklu-
den i Menighedsrådets blad.

Dåbskluden er designet af Ann 
Maj Lorenzen, som er præst.

Foto af dåbskludene kommer i næ-
ste blad.

Vi holder sommerferie til august 
måned, hvor vi regner med at star-
te: 

Onsdag den 16. august kl. 10-
13 i konfirmandstuen i præste-
gården
Kom og vær med, vi hygger os med 
strik, snak og lyt og så er der kaffe, 
te og lidt brød.

Vi har garn, mønstre og strikke-
pinde.

Jeg vil også takke alle dem, som 
har doneret garn til os. Vi strikker 
stadig til Hus forbi sælgerne, De 
hjemløse, Avnstrup asylcenter og 
Kofoeds skole. Vores overskud går 
til velgørende formål i både Kvær-
keby og Vigersted sogn. 

På gensyn.

Lena Uldall, tlf. 21 19 48 17

RETRÆTE PÅ 
GALLERI EMMAUS 2017  

Tag en pause til at mærke Guds 
nærvær, lytte, være og finde ro i 
en hektisk verden.

Fredag d. 22. - søndag d. 24. 
september 2017 er Galleri Emm-
maus i Haslev den kærlige ramme 
om halvandet døgn i stilhed, med 
en god rytme i meditative guds-
tjenester og enkelt samtale med 
en af retrætens ledere. 

Temaet i år bliver »Spiritualitet i 
hverdagen - Gud midt i livet«. 

Ledere Hanne Vesth og Anne-Ma-
rie N. Mehlsen.

Folder ligger i kirkernes våben-
hus, pris 1.590 kr. (mulighed for 
at søge om tilskud på 500 kr.); til-
melding senest 12. august til sog-
nepræsten.
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ENGLEKORET 
Englekoret har haft en dejlig sæson 
med mange sjove oplevelser. Udover 
at have sunget til festlige gudstjene-
ster i årets løb - spaghettigudstjene-
ste, fastelavn i flotte udklædninger og 
palmesøndag med optog igennem 
Vigersted kirke, så har de også været 
ude og lave koncerter sammen med 
andre kor og orkestre.

I efteråret var de i Klostermarkskir-
ken i Ringsted, hvor Ringsted Mu-
sik- og kulturskole havde inviteret de 
omkringliggende kirkers børnekor til 
at medvirke ved en fælles koncert i 
anledning af Spil Dansk-ugen. Her 
medvirkede både musikskolens kor 
og deres orkester. 

Det blev en flot koncert og det var en 
stor oplevelse at synge sammen med 
de andre kor og med orkesteret.  Det 
håber vi, at vi får mulighed for igen.

Også i foråret har koret været på tur 
og har sunget to koncerter med Engle-
korets faste venskabskor: Juniorkoret 
fra Haslev kirke og Munkekærskolens 
kor fra Solrød. Sammen med bandet 
»Mias musikalske univers« spillede de 
koncert i Gierslev kirke i marts og på 
Plænen i Tivoli ved børnekorenes dag 
d. 27. maj.

UNGDOMSKORET
I januar startede Ungdomskoret igen 
og koret har fået en ny funktion. De 
skal nemlig synge til gudstjeneste 1 
gang om måneden - hver anden gang 
til en almindelig højmesse og hver 
anden gang til Ung kirke. 5 dygtige 
og erfarne korpiger i alderen 13-18 
år har glædet menigheden med de-
res smukke stemmer i foråret og efter 
sommerferien vil vi begynde så småt 
at indsluse de ældste piger fra Eng-
lekoret, så vi kan bygge koret op til at 
være på ca. 10 sangere. Koret får løn 
for at synge til gudstjenester og de 

kommer vidt omkring i de musikalske 
genrer, da de både skal synge salmer, 
viser, popnumre m.m.  Det er tanken, 
at koret både skal favne tradition og 
fornyelse, så de kan være med til 
at skabe en nutidig og meningsfuld 
gudstjeneste, som alle kan føle sig 
hjemme i.

Koret er med til at gøre gudstjene-
sterne ekstra levende og festlige. Vi 
har netop haft de første konfirmatio-
ner med kor og trompet - og vores 
kirkesanger, Kirsten Lybecker, nyder 
også at synge sammen med pigerne. 
Så det tegner godt for kirkens fremti-
dige musikliv. 

Til oktober synger begge kor til guds-
tjenester i Vigersted kirke, som skal 
optages til Danmarks Radio og sen-
des på DR K i november 2017 og ja-
nuar 2018. Det bliver en spændende 
udfordring og korene glæder sig al-
lerede.

SOMMERKONCERT    
I VIGERSTED KIRKE
Onsdag d. 7. juni kl. 18.30 holder 
korene deres sommerkoncert i Viger-
sted kirke. Her er alle velkomne.

Hvis man skulle have lyst til at prøve 
at være med i et af  korene, så er man 
meget velkommen til at kontakte korle-
der og organist Mia Engsager på mail: 
miaengsager@gmail.com eller tlf. 26 
25 64 90. 

Englekoret er for børn fra 2. - 5. klas-
se. 

Ungdomskoret er fra 6. klasse og op. 
Her vil der være en lille stemmeprøve 
inden man kan blive optaget i koret, 
da det er vigtigt, at man kan synge 
rent for at være med.

Korene øver om onsdagen, - efter 
sommerferien er onsdag d. 23. 
august første øvegang. Se kirker-
nes hjemmeside i slutningen af  juni.

BABYSALMESANG
Aldrig har vi været så mange til ba-
bysalmesang, som i starten af 2017! 
For første gang måtte vi dele holdet i 
to, da vi var for mange til et hold. Det 
er dejligt, at så mange har lyst til at 
komme og synge med deres babyer 
i kirken. 

Både børn og voksne nyder stemnin-
gen i kirken, som er helt særlig til ba-
bysalmesang. Alle babyernes sanser 
stimuleres og der knyttes nye venska-
ber mellem børn og voksne. Efter at 
have sunget, danset, vugget og leget 
i kirken, er der mulighed for at sludre 
sammen over en kop kaffe eller en tår 
saftevand.

Babysalmesang starter igen torsdag 
d. 7. september og alle babyer fra 
2-10 måneder er velkomne sammen 
med deres forældre. 

Man melder sig til ved at sende en mail 
til kirkernes organist Mia Engsager 
miaengsager@gmail.com. Her bedes 
man skrive sit eget og barnets navn, 
fødselsdato og om man foretrækker 
Vigersted eller Kværkeby kirke. 

Holdet oprettes i den kirke, som flest 
har ønsket. Hvert forløb strækker sig 
over 10 torsdage og tidspunktet er kl. 
10.30-12.00.

SANG & MUSIK FOR BØRN & UNGE
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Katja og René

EFTERÅRSUDFLUGT TIL SOFIEROS GEORGINER
Årets traditionelle udflugt går til det svenske slot Sofiero ved Helsingborg, hvor vi skal 
nyde nogle timer, TIRSDAG d. 5. september 2017. Det er en tirsdag, fordi Sofiero 
var optaget onsdag.

Vi starter med frokost i restauranten kl. 12 og derefter vil der være rundvisning med 
guide á 45 minutter, her deler vi os i grupper på 50 personer og der vil være 
varieret indhold, så man kan vælge lidt efter egen fysik og temperament.

Selvom slot og park er handicap venligt indrettet, bla. med elevator og gode 
belægninger, kan det ikke nægtes, at man får set mest ved at kunne gå rundt 
i parken. Haven er i september fyldt med georginer og stauder, og udsigten 
over Øresund til Kronborg er storslået. Udsigt, skøn mad og slottets skønhed 
vil alle kunne nyde. Vi spiser i restauranten og slutter med kaffe og kage i 
havesalen. Kl. ca. 16.30 vender vi snuden hjem og er tilbage efter en herlig 
dag kl. 19.00.

Tilmelding som sædvanligt til præsten på mail: amnm@km.dk eller brevkort - 
husk at skrive: fulde navn på alle deltagere, et tlf. nr. hvor I træffes og hvor I står 
på bussen, og husk at skrive, hvis du skal hentes hjemme. Der er som tidligere 
år mulighed for minibus med lav indstigning/lift etc. - og er du i kørestol, kan du 
komme med, hvis du selv har en hjælper med. Prisen er 130 kr. som betales i 
bussen.

Afgang: tirsdag d. 5. september:  Kværkeby Tidl. Brugs kl. 9.45  |       
Vigersted P-Plads kl. 9.45  |   Plejecenter Ortved kl. 10.00. 

Katja og René

TV GUDSTJENESTER I VIGERSTED KIRKE - MENIGHED SØGES!
DR kommer til Vigersted Kirke i oktober for at optage 4 gudstjenester i kirken. Op-
tagelserne finder sted d. 4. og 5. oktober; men gudstjenesterne sendes i TV hen-
holdsvis d. 12. og 26. november 2017 og 7. og 28. januar 2018.

Gudstjenesterne er et samarbejde mellem Vigersted-Kværkeby, Jystrup- Valsølille og 
Haraldsted-Allindemagle pastorater og vi indbyder menighed fra nær og fjern til at 
deltage, når der optages 4. oktober kl. 16.30 og 19.00 og 5. oktober kl. 16.30 
og 19.00. Der bydes på en bid mad i pausen. Tilmelding til sognepræsten.

Præsterne, organister, kor og kirkesangere og menighedsråd arbejder sammen på 
tværs om de 4 gudstjenester; 

Det bliver 4 vidt forskellige slags gudstjenester - en børne/
familiegudstjeneste med Englekoret og Mias Musikalske Uni-
vers og en gudstjeneste med Ungdomskoret; begge v/ præst 
Anne-Marie. Præst Mette fra Haraldsted laver en musikalsk 
billedgudstjeneste sammen med sin kirkesanger Linnea, der 
tager fløjten med og præst Lars fra Jystrup laver en gudstje-
neste i samarbejde med sin organist Hanne og sanger John, 
måske med flere - sådan ser planen ud lige nu, og vi ser 
frem til et spændende forløb. 

Husk billed-ID, - pas 
eller kørekort - ellers 
kommer du ikke over 
grænsen til Sverige.
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HVOR HENVENDER
 MAN SIG VED DÅB, 
BEGRAVELSE MM.?

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

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

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

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

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

VIGERSTED MENIGHEDSRÅD
Formand Asger Bak, Bastebjergvej 3, 
tlf. 40738733, Asger@abglobal.dk
Næstformand og Kirkeværge
Søren Hansen, Nebsmøllevej 1,   
tlf. 45 80 23 96, soeren@dlgtele.dk
Kasserer Uffe Larsen, Kærehave 28, 
tlf. 57 52 52 47 / 21 64 41 47 · 
uflars@gmail.com
Sekretær Anne-Marie Nybo Mehlsen,
Vigerstedvej 2, tlf. 57 52 52 35,
amnm@km.dk 
Medlem Irene Petersen, Bredagervej 1 
tlf. 57 52 52 38
Medlem Inger Vendler, Degnebakken 19, 
tlf. 61 40 68 61, ivendler@gmail.com
Medlem Lena Uldall Otto, Degnebakken 24, 
tlf. 57 52 56 17, lena.uldall@gmail.com

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

SIDEN SIDST

VIGERSTED SOGN
DÅB
12.02.17 Malina Dehn Bay
26.02.17 Enoch Elleby

DØDE & BEGRAVEDE
27.04.17 Finn Erik Pedersen

KVÆRKEBY SOGN
DÅB
19.02.17 Alwin Mendoza Fontaine
19.03.17 William Dann Møller   
 Nielsen
01.04.17 Ane Reinholdt Ellemose  
 Hansen

VIEDE OG VELSIGNEDE
01.04.17 Monica Reinholdt   
 Ellemose Hansen og
 Sonny Reinholdt   
 Ellemose Hansen

DØDE OG BEGRAVEDE
29.03.17 Anna Lucia Dinesen 

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

Nr. 4 - 2017: deadline 3. novem-
ber - udkommer 4. - 7. december.

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: Brian Groth.
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DAG TIDSPUNKT ARRANGEMENT STED
11. juni   9.00

10.30
Trinitatis søndag · Gudstjeneste
Trinitatis søndag · Gudstjeneste (dåb)

Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke

13. juni 19.00 Blomsterne i reservatet, Bjergvej 77 Fuglereservatet

17. juni 10.30 Lørdag · Dåbsgudstjeneste Kværkeby Kirke

18. juni   9.00
10.30 1. s. e. trinitatis · Gudstjeneste Jystrup Kirke

Vigersted Kirke

18. juni 10.00 De Vilde Blomsters Dag, Bjergvej 77 Fuglereservatet

23. juni 19.30 Sankt Hans bål – spisning fra kl. 18.00 Sportspladsen

25. juni   9.00
10.30 2. s. e. trinitatis · Gudstjeneste Kværkeby Kirke*

Jystrup Kirke*

  2. juli   9.00
10.30 3. s. e. trinitatis · Gudstjeneste Vigersted Kirke*

Valsølille Kirke*

  9. juli   9.00
10.30

4. s. e. trinitatis · Gudstjeneste
4. s. e. trinitatis · Gudstjeneste (dåb) 

Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke

16. juli   9.00
10.30 5. s. e. trinitatis · Gudstjeneste Vigersted Kirke*

Valsølille Kirke*
23. juli   9.00

10.30 6. s. e. trinitatis · Gudstjeneste Jystrup Kirke
Kværkeby Kirke

23. juli 11.00 Sommerfugle, insekter og blomster, Bjergvej 77 Fuglereservatet

30. juli   9.00
10.30 7. s. e. trinitatis · Gudstjeneste Valsølille Kirke

Vigersted Kirke

  6. august   9.00
10.30 8. s. e. trinitatis · Gudstjeneste Jystrup Kirke

Kværkeby Kirke

13. august 10.30 9. s. e. trinitatis · Gudstjeneste Vigersted Kirke

16. august 10.00 - 13.00 Nørkleklubben mødes igen hver onsdag  Vigersted præstegård

20. august   9.00
10.30 10. s. e. trinitatis · Gudstjeneste Kværkeby Kirke*

Valsølille Kirke*

20. august 10.00 Guidet fugletur, Bjergvej 77. Fuglereservatet

27. august   9.00
10.30 11. s. e. trinitatis · Gudstjeneste Vigersted Kirke*

Jystrup Kirke*

27. august 10.00 Snapseurter. Lær dem at kende, Bjergvej 77 Fuglereservatet

  3. sept.   9.00 12. s. e. trinitatis · Gudstjeneste Kværkeby Kirke*

14-16.30 (ca.) Byvandring i Vigersted Bymidten/Forsamlingshuset

  5. sept.   9.45 - 19.00 Efterårsudflugt (E). Tilmelding til præsten 

10. sept. 10.00 Krible-krable for børn, Bjergvej 77 Fuglereservatet

17. sept. 11.30 - 16.00 Kildemarked   Kirkeengen

KALENDER JUNI · JULI · AUGUST · SEPTEMBER 2017
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