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www.vigersted-if.dk

Vigersted idrætsForening

Crossgym
Den store interesse for crossfit fort-
sætter. Der er stadig plads til flere. 
Kom tirsdag 18.30 - 19.30 eller fre-
dag 17.00 - 18.00. Vi er der også 
ofte om søndagen, men det skriver vi 
på facebook.
Vi ønsker alle instruktører og med-
lemmer en rigtig god sommer.

Kurt Noack
20651106 · kno@ofir.dk

spinning
Nu er spinningen gået på sommerfe-
rie og  holder pause indtil september. 
Vi ønsker alle en rigtig god sommer 
og håber meget på, at se en masse 
medlemmer til efteråret. 
Vi påtænker at starte et begynder-
hold igen til september.

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 27. juni til 
og med den 5. september vil der ikke 
være instruktører til stede i centret.

Evt. henvendelse til Kurt Noack 
20651106.

bestyrelsen siden sidst
Så er sommeren over os og vi kan 
endnu engang se tilbage på en fan-
tastisk flot gymnastikopvisning. Vin-
tersæsonen blev afsluttet med ma-
nér igen. 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.

Lige nu er sommergymnastikken i 
fuld sving, og det er dejligt at se så 
mange børn og voksne der har villet 
fortsætte lidt endnu.

Vi har haft generalforsamling i VIF, 
og vi har i den forbindelse desvær-
re måtte tage afsted med Birte 
Noack. Tak for alt det arbejde du 
har lagt i VIF bestyrelsen gennem 
mange år, vi ved du ikke kommer til 
at kede dig, da golf har vundet dit 
hjerte. Du skal nu ud og nyde end-
nu flere timer, på de flotte grønne 
plæner.

Glædeligt er det så, at vi har fået 2 
nye medlemmer til bestyrelsen, og 
vi vil gerne byde velkommen til Ma-
lena Larsen og Thomas Lausten, vi 
glæder os meget til samarbejdet 
med jer.

Bestyrelsen har derudover haft den 
glæde at samarbejde med DGI, om 
at gøre VIF endnu stærkere. Vi har 
haft nogle super gode og effektive 
kursus aftener, og vi ser frem til at 
kunne benytte os de de gode red-
skaber, vi har fået og lært.

Nu skal bestyrelsen så endelig kon-
stituere sig, og det vil kunne ses på 
vigersted-if.dk

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 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 op  til september uge 37.

På bestyrelsens vegne.
Karina Kristensen, 21421210 
karina.n.kristensen@gmail.com 

Hjemmeside: www.vigersted-if.dk 

Familie-lØrdag I april holdt vi for første gang Fami-
lie-lørdag i hallen. Over 40 børn og 
deres voksne var mødt op fyldt med 
energi. 

Vi fik grinet, tonset og meget mere. 
Både børn og voksne fik sved på 
panden. 

Kom frisk igen den 18. juni kl. 
9.30-11.00, hvor vi igen 
tømmer redskabs-rummet 

og giver den gas!
For familier med børn på 1,5 
- 5 år. Arrangement er gratis 

og åbent for alle. 

Evt tilmelding på fb-gruppen 
Vigersted eller 

zeuthenjulie@gmail.com 

Stine og Julie

Store og små er 
samlet til en hyggelig 

familie-lørdag.
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Efter en veloverstået gymnastikopvis-
ning med ca. 350 gymnaster og til-
skuere, som vi i år havde sammen 
med Kværkeby, er de fleste hold gået 
på sommerferie. Enkelte børnehold er 
fortsat med sommergymnastik, så 
hver tirsdag har vi haft over 30 børn, 
der ikke kunne slippe gymnastikken 
helt. Zommer Zumba er også i fuld 
gang og fortsætter ind i juni.

Vores nye aktivitet Jumping® Fitness 
er blevet populær efter vi havde en 
teaser den 2. april i Vigersted Hallen, 
hvor over 80 fremmødte børn og 
voksne fik lov til at hoppe i takt til 

gode rytmer.  Vi har nu fået uddannet 
fire instruktører, som gerne vil have 
nogle folk at øve sig på sommeren 
over, så hold øje med facebook-grup-
pen Vigersted, hvor vi bl.a. vil lægge 
 vores »prøvetimer« op.

Vi har i forbindelse med investering af 
Jumping® Fitness trampoliner søgt 
forskellige fonde/legater og modta-
get tilskud fra Bjarne Jensens Fond, 
Nordea Fonden samt Ringsted kom-
mune.

Har du lyst til at hjælpe i vores meget 
aktive forening eller har du et tiltag, vi 
må afprøve, hører vi gerne fra dig.

Rigtig god sommer til alle!
Hilsner fra gymnastikafdelingen

Anja Nielsen, 30 22 03 20

nyt Fra gymnastikken

3

Igen i år har vi Zommer Zumba® og 
med stor succes. Det er dejligt, at der 
er så mange, som kommer og er med 
på sjov - og selvom vi har det sjovt, 

Zommer ZUmba

Fælles opvarmning 
til opvisningen.

Jumping® Fitness er en ny 
anderledes og sjov trænings-
form, som giver masser af  

sved på panden.

Der grines og danses 
Zumba® til årets opvisning.Blomsterhjørnet

møllevej 2a
4140 Borup
tlf. 57527711

Værtindegaver, 
buketter, planter 
og alt i begravelse

får vi stadig svedt! Husk at Zumba® 
er for alle. Vi er i skolens gymnastiksal 
tirsdag kl. 18-19. 

Kom og vær med!
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Dilettanten går nu ind i sin 33. sæ-
son, og er stadig i gang. Vi er nogle 
der har været med fra starten, men, 
men, men, vi savner i høj grad nye 
medlemmer, så vi kan forny os. Når I 
læser dette er vi allerede i gang med 
forberedelserne til den nye sæson, 
men det er absolut ikke for sent at 
melde sig, enten til at spille eller til at 
hjælpe med det praktiske.

Vi har foreløbig to projekter i støbe-
skeen:

reVyen

Den 5. juni havde vi det første tekst-
møde til revyen, der løber af stablen 
3. – 5. oktober. Vi er et lille hold så 
der er plads til flere. Hvis du har lyst 
til at prøve så meld dig til Niels Aren-
toft på 57 52 56 16 eller mail. bn@
dlgmail.dk.

Du behøver ikke at have prøvet det 
før. Alle er velkomne.

Vi øver hver torsdag i forsamlingshu-
set fra kl. 19.30.

Til november prøver vi igen at sætte 
en børneforestilling op, så det er nu, 
hvis du har lyst til at prøve at være 
skuespiller.  

nyt Fra Vigersted-dilettanten

bØrnedilettant

Går du i 4. -7. klasse og har lyst til at 
prøve at spille teater så mød op i

Vigersted ForsamlingsHUs 
den 9. JUni kl. 16.00. 

Vi ved endnu ikke hvilket stykke vi 
skal spille, da det afhænger af, hvor 
mange der melder sig. Vi øver hver 
torsdag fra kl. 16 - 18 i Vigersted for-
samlingshus. Vi skal opføre forestillin-
gen d. 21. 22. og 23. november.

Hvis du har lyst til at prøve men ikke 
kan komme d. 9. kan du melde dig til 
Bente Holm 57525616  eller til Ma-
rianne Piil på 57538088.

Niels Arentoft

Tvillinghøj

Hundetræning, hundepension 
og salg af dyreartikler

Rusgårds Bakke 8
4100 Vigersted

www.tvillinghøj.dk 
&

Mandag-onsdag: 15.00-17.30
Fredag: 13.00-16.00

Lørdag i lige uger: 10.00-12.00

En stor tak til alle Vakse Voksne for 
en dejlig sæson, hvor vi har arbejdet 
hårdt med træning men også haft tid 
til at more os sammen. Det er meget 
inspirerende, når I møder så trofast 
op og er positive overfor de ting, jeg 
byder ind med. Selvom sæsonen er 
slut, går vi tur hver torsdag, hvor vi 
mødes ved forsamlingshuset kl. 10.

Tak til deltagerne på turen på Rosen-
gårdsstien d. 9. maj, hvor vi vandrede 
gennem den smukke lysegrønne skov 
akkompagneret af skønne dufte, nat-
tergalens sang og gøgens kuk. Og tak 
til Inga Rasmussen, der tog i mod os 
med kaffe og lækkerrier, da vi nåede 

Roligheden i Kvær-
keby. Det bliver helt 
sikkert en tradition 
at gå turen hvert år i 
maj, når skoven står i 
sit smukkeste skrud.

Nu ser vi frem til 
Kongskildedagen d. 
14. juni, hvor vi på 
stranden ved Tystrup 
Sø sammen med andre seniorer skal 
gennem sjove aktiviteter og hyggeligt 
samvær. Vi skal spise dejlig mad og 
pandekager lavet på bål. 

Er du interesseret i at høre nærmere 
om turen og Vakse Voksnes andre 
aktiviteter så kontakt mig på 22 21 
23 25. 

Ha´ en god sommer.
Berit Galberg

Vakse Voksne 50 + 

Tur på Rosengårdsstien.

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

ViF’s ForretningsUdValg: 
Nyt medlem 
- afventer konstituering  

Signe Andersen
Vigersted Bygade 39
Tlf. 57 67 64 69

Karina Kristensen
Degnebakken 43
Tlf.  21 42 12 10
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... alt hvad du tænder på

Osted Slagter og selskabslokale
v/ Kennet Hansen

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

ES-Elektrikeren A/S
Bækgårdsvej 41B
4140 Borup

www. eselektrikeren.dk

Borup: 57526475 Køge: 56656475 Viby: 46406475

FUglereserVatet er i 
gang med sin bedste 
sæson
Rigtig mange lokale husstande har 
glæde at Fuglereservatet. Et medlem-
skab betyder, at man til enhver tid kan 
gå ture, når vejret og humøret er til 
det. Uanset årstiden er der altid gode 
oplevelser i fredfyldte og smukke om-
givelser. Der er selvfølgelig også mu-
lighed for at deltage i guidede arran-
gementer eller være med til eksterne 
ture. På hjemmesiden kan du altid se 
de helt aktuelle arrangementer. 

der er mUligHed For  
at deltage i kommende 
arrangementer
•	 Vip-tur	for	nye	medlemmer		 	
 søndag den 12. juni kl. 14. 

•	 De	Vilde	Blomsters	Dag		 	
 søndag den 19. juni kl. 10.

•	 Vi	ser	på	sommerfugle,	insekter	og	 
 blomster den 7. august kl. 11.

•	 Rundtur	i	reservatet		 	 	
 søndag den 14. august kl. 11

•	 Velkommen	til	alle	der	måske			
 ønsker et medlemskab   
 søndag den 21. august kl. 10.

•	 Snapsetur	den	28.	august	kl.	10.		
 Pris for deltagelse kr. 30 til   
 smagsprøver og opskrifter. 

indmeldelse
Indbetal 200 kr. til foreningens 
bankkonto: Reg. nr. 6823 konto nr. 
1022168, på swipp  50 36 36 57, 
eller mobilpay 40 15 05 98. Send 
samtidig en mail til info@fuglereser-
vat.dk og opgiv dit navn, adresse, te-
lefon og mail. Herefter modtager du 
et medlemskort på mail og de kom-
mende Nyhedsbreve. Eller ring til Jon 
Feilberg på 40 15 05 98.

FUglereserVat.dk www.fuglereservat.dk

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

HJemmesiden   
www.FUglereserVat.dk 
Her kan du se de sidste observatio-
ner i reservatet og fotogruppens flotte 
billeder - og selvfølgelig den aktuelle 
arrangementskalender.

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

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

I Fuglereservatet er der 
masser af  store og små 
øer. Ca. 60 % af  hele 

arealet er vand.

Reservatet rummer også 
mange smukke sjældne 

blomster og planter.



666

rUndboldtUrnering
sjov og spænding på sportspladsen 
lørdag den 13. august kl. 11.00 - ?

Medbring selv madkurv og drikkevarer. 
Kom og genopfrisk vikartimerne fra din 
skoletid.

Saml et hold fra din udstykning på 8 - 12 
voksne og børn fra 7. kl. og op til at kæm-
pe om Vigersteds vandrepokal.

Vi håber på at få hold fra Skovbakken - 
Ågerupvej + Lønager – Bredagervej - Rus-
gårdsbakke + Bymidten og Degnebakken.

Vi laver også børnehold fra 0. - 3 kl. og 
fra 4. - 6. kl. 

Hvis du godt vil være med, men ikke kan 
finde et hold, så meld dig alligevel, så laver 
vi et opsamlingshold, eller du kommer på 
et af de andre hold.

Så tag fat i naboen og vær med til at gøre 
dagen sjov, festlig og spændende.

I kan melde jer som hold eller alene 
til Bente Holm, 57 52 56 16 eller mail 
bn@dlgmail.dk inden d. 25/7. Derefter til 
Jannie Rex, 29 89 42 09 eller mail jan-
nierex@gmail.com .

sidste tilmelding den 11. august.

Hvis du ikke kan spille så kom alligevel, 
spillerne har helt sikkert brug for heppe-
kor.

Vi glæder os til at høre fra jer og håber 
på, at det kan blive en tilbagevendende 
begivenhed.

På aktivitetsudvalgets vegne
Bente Holm

Lokalrådet har i løbet af vinte-
ren og foråret arbejdet videre 
med en række opgaver og pro-
jekter.

Projekt Vigersted Nye Bymidte 
er vi i fuld gang med. Vi arbej-
der primært på at finde finan-
sieringsmuligheder og har haft 
møder med bl.a. RealDania og 
Lokale- og Anlægsfonden samt 
Ringsted Kommune. Landsbyfo-
rum og Økonomiudvalget i 
kommunen har bevilliget 
500.000 kr. frem til 2018. En 
del af disse midler anvendes til 
gennemførelse af en forunder-
søgelse vedr. etablering af søen 
i samarbejde med rådgivnings-
firmaet Niras A/S i Holbæk. 

I forbindelse med nedrivnings-
ansøgning af bygninger på Vi-
gersted Bygade 2 arbejdes der 
på at etablere fortov om hjørnet 
og vest for grunden, inden der 
projekteres nye landsbyhuse. 
Der arbejdes samtidig for etab-
lering af fortov på indersiden af 
Bygaden hele byen rundt. Lige-
ledes arbejdes der på at etab-
lere nye parkeringspladser for-
an kirken. Dette er under 
behandling i Fredningsnævnet 
og der foreligger forhåbentligt 
en godkendelse inden sommer-
ferien, så denne del af projektet 
også kan køre videre.

Kommunen ansøges endvidere 
om etablering af 40 km fartbe-
grænsning inden for byskiltene 
og stillevej forbi kirken og for-
samlingshuset, samt indførelse 
af vigepligt fra indfaldsvejene 
mv. I forbindelse med etable-
ring af 2-1 veje, er der som be-

kendt lavet rød vejbelægning, 
som er mangelfuld og af ringe 
kvalitet. Dette vil blive udbedret 
inden der foretages opmaling 
af kørebanerne.

Etablering af cykelsti fra Viger-
sted skole til Jystup er i skriven-
de under forberedelse og belut-
ningsgrundlaget udarbejdes af 
rådgivningsfirmaet COWI A/S 
for Ringsted Kommune. Der har 
været afholdt borgermøde i 
slutningen af maj og det videre 
forløb informerer kommunen 
om.

Lokalrådet vil i den kommende 
tid tage initiativ til fællesmøder 
med skolen, børnehuset, 
idrætsforeningen, forsamlings-
huset, menighedsrådet, grund-
ejerforeningerne mv. med hen-
blik på at drøfte og koordinere 
fælles problemstillinger.

kontakt til lokalrådet
Ved spørgsmål og yderligere in-
formation kan man altid kon-
takte lokalrådets medlemmer 
eller ringe til formand Peter 
Hansen, tlf 20 83 60 90 eller 
til næstformanden Per Herman-
sen, tlf. 40 83 06 20.

Vigersted Lokalråd 
Formand Peter Hansen, 

Telefon 20 83 60 90
Mail: ph@carlhansens.dk

Hjemmeside: vigersted.net

Vigersted lokalråd

www.vigersted.net

statUs på igangVærende aktiViteter

Hvem skal ha’ pokalen?
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Vigersted kirke onsdag den 31. 
august kl. 19.30 - ca. 21.00.

Koncerten er en hyldest til Oplevelses-
stien i Ringsted Kommune, der er un-
der udvikling og forventes færdigetab-
leret med udgangen af 2017. Der vil 
blive en kort orientering om Oplevel-
sesstien, hvad der er åbent og hvornår 
næste strækning åbner.

Bandet ME AND MARIA har i efteråret 
2015 komponeret en CD med inspira-
tion fra Oplevelsesstien i Vrangeskov 
- den første helt færdige strækning ud 
af i alt ca. 25 km. Musikken er supple-
ret med en spændende og flot kunst-
nerisk udført video fra skrænterne i 

sommerkonCert med me and maria

sæt              i kalenderen
Aktivitetsudvalget inviterer til Kildemarked på Kir-
keengen

søndag den 18. september kl. 11.30 - 16.00

Lokale borgere kan få en bodplads gratis på ca. 
3x3 meter. Bestil en bodplads på morpiil@piilgrup-
pen.dk eller berit@galberg.dk og oplys, hvad I har med i boden af hen-
syn til indretning af markedspladsen.

Hvis du deler boden med en anden, skal du 
oplyse mailadresse på vedkommende, så alle 
kan få tilsendt »Retningslinjer for Kildemar-
ked« til gennemlæsning, så vi undgår mis-
forståelser på selve markedsdagen. Max. 2 
bodpladser pr. husstand.

Husk at dyrke solsikker til den store solsik-
kekonkurrence.

Læs mere i næste nummer af LOKALNYT om dagens program eller på 
hjemmesiden www.vigersted.net

Marianne Piil og Berit Galberg 22 21 23 25

Aktivitetsudvalgets Skt. Hans 
gruppe byder velkommen til

sankt Hans aFten
torsdag den 23. juni kl. 19 
på den gamle fodboldbane 
bag børnehhuset.

Kl. 19.00 holdes båltalen. Bå-
let tændes kl. 19.15 og vi syn-
ger Midsommervisen.

Tag naboen under armen, et 
picnictæppe og madkurven 
med til »fælles hygge-spis-
ning« fra kl. 17.30. Billardklub-
ben sælger øl og vand.

Tag venner, familie og naboer 
med til en hyggelig aften.

På udvalgets vegne 
Bente Holm

Vrangeskov ned 
mod Haraldsted 
Sø.

Bandet skriver 
om sig selv: 
Bandet ME AND MARIA er en ny 
dansk duo bestående af bas-
sisten Johannes Pehrson og san-
gerinden Maria Rosenberg, som 
til daglig synger musicals. Maria 
har tilknytning til Valsømagle i 
lokalområdet. 

Bandets sange er enkle og poeti-
ske sange med bas og vokal, som 
giver et ærligt udtryk med masser 
af personlighed og nærvær. 

Selvom ME AND MARIA ikke har 
eksisteret meget mere end et år  
har de allerede fået en masse om-

tale i både danske og amerikan-
ske medier. 

Det kan for eksempel nævnes at 
ME AND MARIA for nylig toppede 
den Amerikanske liste for mest 
sete Youtube videoer på Notreble.
com.

Gå ikke glip af denne smukke mu-
sikalske oplevelse i Vigersted Kir-
ke - en sand hyldes til den smukke 
natur vi er så heldige at være om-
givet af her på Midtsjælland.

Arrangeret af  lokalrådene i Vigersted, 
Jystrup og Haraldsted/Allindemagle 

Yderligere oplysning 
Berit Galberg 22 21 23 25
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Hovedgaden 12 • 4140 Borup • 
tlf. 5752 7348

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

Borup Bageri: tlf. 5752 6615
Hverdage 6-19 • Lørdag-søndag 6-17

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

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

8

de grØnne pigespeJdere

www.vigerstedspejder.dk

I årets løb har vores seje piger lavet 
mange forskellige ting, og nu er tiden 
snart inde til at hold sommerferie.

Men inden pigerne kan gå helt på fe-
rie, er der selvfølgelig lige en regions-
turnering der venter her i juni måned. 
Pigerne skal bruge deres spejderfær-
digheder og deltage i jagten på spej-
derånden sammen med andre Pige-
spejdere fra hele Sjælland. Dysten 
løber af staben 10. - 12. juni.

Samme weekend vil det være muligt 
at møde nogle af lederne sammen 

med andre ledere fra Ringsted kom-
mune ved Børnefestivalen i anlægget 
- her kan alle børn få lov at prøve 
kræfter med forskellige spejderfær-
digheder.

Årets sommerlejr for de store piger 
falder i uge 28, hvor pigerne skal 
langt væk hjemme fra - de skal nem-
lig helt til Trevældcentret, der er be-
liggende mellem Struer, Holstebro, 
Viborg og Skive. 

Efter en velfortjent sommerferie star-
ter vi op igen 22. august, hvor vi selv-

en deJlig sæson er Ved at Være slUt

følgelig er klar til at tage imod nye, 
såvel som gamle piger.   Vi sørger al-
tid for et fedt program til pigerne, så 
de bliver udfordret i trygge rammer. Vi 
har altid plads til flere friske piger.

Tina Lund-Lassen
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12. april mødtes vi igen til spiseaften i Børnehuset. 
Knap 50 mennesker, med både søskende og bed-
steforældre repræsenteret, nød den lækre kylling i 
karry, som Lene og Thomas havde kokkereret. De 
to spiseaftener har været en stor succes. Vi har 
indtryk af, at folk både hygger sig og oplever det 
som dejlig nemt, når både hentning og aftensmad 
bliver klaret på én gang. 

Næste spiseaften bliver i august, hold øje med 
opslag i Børnehuset og på fb. 

I forældrebestyrelsen ønsker vi at komme i tæt-
tere kontakt og dialog med forældrene. Vi har 
derfor iværksat forældrekaffe den første fredag i 
hver måned. Der vil være et par medlemmer af 
bestyrelsen tilstede i løbet af eftermiddagen til en sludder og en 
kop kaffe. Man er velkommen til at lufte glæder/bekymringer/ris/ros 
med os.

I skrivende stund arbejder bestyrelsen på at skaffe et klatretræ, som 
skal »monteres« til arbejdsdagen. Når bladet udkommer, har det for 
længst vist sig, om det er lykkedes. 

På forældrebestyrelsens vegne, 
Julie Ellekrog Zeuthen

Vigersted bØrneHUs

Vigersted bØrneHaVe

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

Bestyrelsesformand:
Laura Irwin Rossing
laura@rossing.dk

FØlg bØrneHUset på FaCebook!

åbent HUs i Vigersted bØrneHUs
Vi har åbent hus igen tirsdag den 28. juni fra kl. 9.30 - 
10.30.

Tag mødregruppen under armen og kom til hyggeligt sam-
vær, med børn og voksne i vores hus. Vi skal synge et par 
sange sammen, lege på legepladsen og spise en bolle. Det 
er for alle jer der går hjemme med jeres barn.

I er meget velkomne uanset om I ønsker at jeres barn skal 
starte i vores Børnehus eller ej.

Mange hilsner fra Vigersted Børnehus 

På tur med 
børnehaven.

Vigersted bruges til 
ture ud i det blå.

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 skole

www.vigersted-skole.dk

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

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

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

en almindelig dag   
i sFo snekken
Anna kommer gående fra skole, hun 
er nu på vej i SFO, Hun har glædet 
sig det meste af dagen, for hun så i 
morges, at der er sy-værksted med 
Yvonne. Anna er i gang med at lave 
en ugle den skal være til hendes lil-
lesøster. Anna syntes det er lidt svært 
at tråde nålen, men hun syntes at hun 
bliver bedre og bedre til det. 

Peter er også på vej i SFO, han kom-
mer slæbende på det legetøjsgevær 
han har med hjemmefra, fordi i dag 
skal de lege krig med Jesper. Peter 
håber at han kommer på hold med 
Nicolai, for han er helt vildt god til at 
lægge nogle gode planer. Peter syn-
tes at Nicolai er god til at hjælpe ham, 
med selv at finde på nogle gode pla-
ner. 

Dette kan være en helt almindelig 
dag i SFO Snekken set fra et børne-
perspektiv, men de voksne ved hvad 
de vil og hvad de ønsker at børnene 
skal lære ved de forskellige aktiviteter. 
I sy-værkstedet træner de finmotorik-
ken, og arbejder med nærværende 
voksne, hvor der er tid til det enkelte 

barn. Når Jesper leger krig med dem, 
er det børnenes samarbejdsevne og 
deres evne til at lave en taktik der er 
i fokus. 

I SFO Snekken arbejder vi på at blive 
et højtydende/stærkt pædagogisk til-
bud. Hvor børnene syntes det er at-
traktivt og sjovt at være. Hvor der ar-
bejdes læringsfokuseret, hvor vi ikke 
bare gør noget, men gør det fordi det 
har et læringsperspektiv. Der arbej-
des ligeledes på at der skal være en 
sammenhæng mellem SFO og ind-
skoling, så børnene ikke oplever at 
det er to verdener, men at det er to 
dele af den samme verden.

For at skabe fokus på 
pædagogikken bag ak-
tiviteterne, er det priori-
teret at snakke om den 
daglige drift (der ofte 
kommer til at fylde me-
get på personalemøder), 
bliver sat i baggrunden 
og der gives plads til de 
pædagogiske snakke på 
personalemøderne. Dette 
er en spændende proces, 
og hvor det kræver tilvæn-
ning at holde driften i bag-
grunden. Men den energi 
og arbejdsglæde det giver at holde 
fokus på pædagogikken, gør arbejdet 
det hele værd.     

Peter kommer ind i SFOen igen, efter 
at have leget krig, det har været rigtig 
sjovt, han kom godt nok ikke på hold 
med Nicolai, men det gjorde ikke så 
meget. Krigen endte vist uafgjort blev 
de enige om og den må afgøres næ-
ste tirsdag, det glæder Peter sig til. 

Annas Ugle er nu næsten færdig, og 
den eneste grund til hun ikke blev 
det, var fordi mor absolut skulle hente 
hende tidligt, så nu må hun lave den 
færdig næste gang i stedet for. 

Esben Buhl, 
Afdelingsleder for SFO og indskoling
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 Syværksted.

Vandkamp i SFO,
Snekken.

 Sminkebod 
til skolefesten.

Nyt inventar på 
mellemtrinnet.
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to eleVer Fortæller om drama
Vi er to elever, Amanda Sparwath 
og Rasmus Jensen. Vi går begge i 
8 klasse på Vigersted skole. 

Vi har begge spillet med i turnetea-
ter og Bølle Bob. Vi er rigtig glade 
for at have været med i et så under-
holdene teater. Og vi har lært en 
masse ting.

Det har været rigtigt læreligt for os. 
Man får et fantastisk sammenhold, 
og en oplevelse som man aldrig vil 
glemme. 

I turneteater er det hvert år kun 8. 
og 9. klasserne der laver de fan-
tastiske spændende forestillinger. 
Hvert år kommer vi ud og spiller for 
alle skolerne i Ringsted kommune. 

I starten skriver man selv skuespil-
let og så bliver det sat sammen til 
et stort skuespil. Vores lærer sæt-
ter det sammen, så alt passer. Man 
kan vælge turneteater som et valg-
fag dvs. at hver fredag i valgfagsti-
merne øvede vi. Når de andre klas-
ser så har emne uge øver vi i den 
uge. Og ugen efter tager vi ud og 
spiller for skolerne i Ringsted.

Mange unge mennesker tænker 
måske at det kan være pinligt og 

det kan være svært at overskride 
sine grænser. Hvis man er en per-
son som har svært ved at stå over 
for andre mennesker eller at frem-
lægge fx, så er det lige dig, da det 
hjælper dig med at overvinde din 
frygt. Det er også en fantastisk god 
måde at få nye venner på og få en 
god griner.

Turneteater handler meget om ung-
dommen i dag som fx, fester, druk, 
mobning, mord, voldtægt, de so-
ciale medier, hvordan vi fremstiller 
os på nettet og andre forskellige 
forestillinger.

Bølle Bob er trods alt noget helt 
andet. Det er en musical som de 
fleste vist nok kender til. Den bal-
lademager som altid laver ballade 
og prøver at få reddet sin by fordi 
at Hr. Blom gerne vil lave den om til 
en stor parkeringsplads.

Bølle Bob er jo en god gammel 
musical med en masse dejlige og 
underholdende sange som vi kan 
synge med på. 7, 8 og 9 klasserne 
var med til at lave Bølle Bob. Bølle 
Bob er humoristisk og meget sjovt 
for de små børn. Bølle Bob er også 

et rigtigt godt valg hvis du godt kan 
lide at synge og du gerne vil vise at 
du kan synge, men aldrig har turdet 
vise det. 

At have teater på sin skole er en 
rigtig god måde at få et stærkt 
sammenhold på og i det hele taget 
bare give dig selv styrke til at vise 
at du faktisk godt kan stå foran an-
dre mennesker og at du har mod 
nok til at gøre det! Det hjælper dig 
også frem i fremtiden, da du måske 
kan få det nemmere ved at frem-
lægge eller at gå op til eksammen. 

Vigersted skole er specielt en rigtig 
god skole, da de også har teater 
som en del af undervisningen. Og 
det synes vi er fantastisk! Du lærer 
en masse og du har nogle fantasti-
ske gode fag lærere!

Hvis du brænder for det her eller 
bare generelt godt kan lide at lave 
skuespil, så synes vi at lige præcis 
DU skal tage et kig forbi Vigersted 
skole. 

Vi håber at vi ses! 

Skrevet af  Rasmus Jensen og 
Amanda Sparwath 

11

skoleFest med store smil, god mUsik og masser aF gUF
I april holdt vi skolefest en dejlig 
fredag aften, og et hav af søde og 
flot påklædte elever mødte op på 
den røde løber. Aftenen stod blandt 
andet på diskotek med konkur-
rencer, sminkebod, dåsekast med 
skøre briller og ikke mindst mange 
hundrede dyster i sumo-dragter. 
Som en lille overraskelse dukkede 
en klovn op, som både underholdt 
store og små. Der blev grinet og 
danset til den store guldmedalje, 
og stemingen var hyggelig og ener-
gisk på en gang.

De store smil var også fremme hos 
de mange frivillige forældre, der 
hjalp til undervejs og i forældre-

cafeen, hvor der blev serveret kaffe 
og kage, mens de mindste hyggede 
sig. Af praktiske årsager - og for at 
skabe trygge rammer for de mind-
ste - blev festen holdt på skolen i 
stedet for i hallen som sidst. 

Stemningen var altså høj, og vi 
blev allerede på aftenen enige om, 
at det ikke er sidste gang, vi sta-
bler en skolefest på benene. Vi vil 
dog meget gerne have gode ideer 
til næste fest. Festudvalget består 
som udgangspunkt af medlemmer 
fra skolebestyrelsen, så skriv gerne 
til os.

Hilsen festudvalget
Den røde løber er

rullet ud til skolefest.
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Vigersted skole (fortsat)

minibogbUssen

Fjellebrovang v/ Fjellebrohuse 34
Onsdag 16.45 - 17.15

Nordbæksvej v. Legepladsen 
Onsdag 17.30 - 17.45

Vigersted Forsamlingshus
onsdag 18.00 - 19.15

ringsted dagpleJe
Leder Lone Schiøtt
Tlf. 57 62 81 20

pleJeCenter ortVed

Roskildevej 498, Ringsted
Tlf. 57 62 77 40

Leder Marianne Micheelsen 
Tlf. 57 62 77 45

tak Fra anette
Kære skolebestyrelse, kære foræl-
dre, elever, ledelse og personale 
på Vigersted Skole.

Jeg vil gerne sige jer alle tak for de 
mange spændende timer, vi har 
haft sammen igennem de sidste 
10 år, hvor jeg har været foræl-
der på Vigersted Skole. Uanset om 
min rolle har været som forælder i 
en klasse eller som en del af sko-
lebestyrelsen, så har det været 10 
meget lærerige år for mig.

Det har indimellem været udfor-
drende på godt og ondt, men jeg 
vil altid se tilbage på en tid, hvor 
jeg har forsøgt at gøre, hvad jeg 
kunne for at være med til at gøre 
denne skole til en tryg skole for 
alle og med så højt et fagligt ni-
veau som muligt for den enkelte, 
inden for de rammer vi var givet.

Når jeg ser tilbage som forælder, 
husker jeg mange sjove foræl-
dreinviterede klassearrangemen-
ter, forældrekaffe i SFO’en, infor-
mative forældremøder, de årlige 
skole-hjem samtaler og en masse 
ugeplaner med beskeder og lekti-
er. Alt sammen har det været med 
til at forme den dreng, jeg har i 
dag. 10 år på en mellemstor skole, 
ja, den samme skole, i trygge ram-
mer, det sætter jeg stor pris på. 

Når jeg tænker som medlem af 
skolebestyrelsen, tænker jeg på 
alle møderne, de mange gange 
Jette og jeg forud er mødtes for at 
drøfte agendaen for næste møde, 
de mange høringssvar, budgetpro-
cesser, de mange ansættelses-
samtaler, de årlige møder med 
politikerne, med forældrerepræ-
sentanterne, med nye forældre til 

kommende 0. kl og kommende 7. 
kl., på alle aktiviteterne, vi har haft 
sammen, uanset om det har været 
skolernes motionsdag, på dagen 
hvor vi forældre overtog skolen, 
på alle forårskoncerterne, på alle 
skolefesterne osv.

Vi har oplevet skolesammenlæg-
ningsprocesser x 2, indførelse af 
den nye skolereform og arbejds-
tidsaftale, vi har gennemdrøftet 
profil og profilering, indført værdi-
regelsæt og antimoppestrategi og 
senest sammen udviklet en ny fol-
der til alle forældre på skolen. Det 
er en folder, som skal være med 
til at afstemme forventninger til 
hverdagen på skolen og med det 
formål at være med til at skabe 
bedst mulig trivsel og læring for 
alle på skolen.

Min søn afslutter nu 9. kl, og der-
med bliver jeg også nødt til at 
slutte mit virke for denne dejlige 
skole. Det har været en fantastisk 
tid! Det bliver med meget blande-
de følelser, jeg siger farvel i juni 
måned. 

Tak til alle jer som sammen med 
mig har været med til at arbejde 
for denne skole. Det har været en 
uforglemmelig tid!

Jeg vil slutte med at ønske alle på 
Vigersted Skole alt det bedste og 
held og lykke fremover. Jeg håber, 
Vigersted Skole vil fortsætte med 
at være en mellemstor skole på 
landet, fyldt med dygtigt persona-
le og en ambitiøs ledelse til glæde 
for en masse elever og forældre.

Mange hilsner

Anette

nyValgt   
skolebestyrelse
Der er nu en skolebestyrelse 
klar med tiltræden 1/8 2016:

Forældrerepræsentanter: Søren 
Schou Frandsen, Maria Galberg 
Nees, Kristina Cornett, Thomas 
Mikkelsen, Lise-Lotte Neldahl 
Hjorth-Bak Steen Lund Niel-
sen og Mette Fabricius. Mette 
Arnecke er suppleant

Medarbejderrepræsentanter: 
Lena Jensen og Charlotte 
Nørgaard.

Elevrepræsentanter vælges i 
starten af skoleåret. 

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

nyt Fra Vigersted ForsamlingsHUs
Støtteforeningen har den 15. marts 
afholdt årets generalforsamling. En 
lille men interesseret skare deltog. 
Tak til dem. 

Fra »Kommende aktiviteter« kan næv-
nes: 

•	De	2	grantræer	i	haven		 	
 skal fældes.

•	 Udskiftning	af	vores	2	gasfyr.

Forårsrengøringsdagen er fastlagt til 
7+8/10 2016. Der er lang tid til, 
men skriv det alligevel ind i kalende-
ren. For det er en oplagt lejlighed til 
at hægte op i naboen og følges ad til 
forsamlingshuset.

Begge dage fra kl. 9.00.

Mere om dagen i næste nummer.

Vigersted Forsamlingshus er optaget 
på kommunens genopretningsliste for 
kommunale ejendomme, så nu varer 
det »sikkert« ikke længe før vi kan 
nyde et nyt tag på huset.

Som medlem af støtteforeningen  kan 
du være med til at støtte vedligehol-
delsen af forsamlingshuset og sikre 
at vi har et pænt og brugbart forsam-
lingshus. Skal du bruge huset kan du 
som medlem af støtteforeningen få 
10% rabat på huslejen.

Under generalforsamlingens eventu-
elt blev det ønsket at støtteforeningen 

igen ville udsende girokort til med-
lemsskabet. Det vil vi ikke gøre, fordi 
det vil koste os flere penge end vi bli-
ver støttet med. Så i stedet kan vi til-
byde en mail, når det bliver tid til at 
forny medlemsskabet.

Medlemskab kan opnås ved at betale 
200 kr. for familier og for enlige 100 
kr. Indbetalt enten kontant til kasseren 
eller på netbank +73 < +85272381

Yderligere oplysninger kan findes på 
www.vigerstedforsamlingshus.dk.

På bestyrelsens vegne

Anders Piil / VFH@piil-gruppen.dk

www.vigerstedforsamlingshus.dk

natUrdagpleJen i snekkerUp
med risiko for jord under neglene og røde kinder

Nu er sommeren kommet, så vi er 
begyndt at så i vores plantekasser. 
Vi glæder os til, at vi kan begynde 
at høste og smage på de forskellige 
grønsager.

Der er kommet små dyrebørn: Kyllin-
ger, ællinger, kaninunger, gedekid og 
kattekillinger 

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

Med venlig hilsen
Naturdagplejen v/ Annette Rosenmark

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

www.kvaerkebyfriskole.dk

et Fantastisk år  
For skolen
Så nærmer sommerferien sig med 
hastige skridt og vi kan se tilbage på 
et år, der på mange måder har været 
helt fantastisk. På rigtig mange områ-
der har skolen haft en fantastisk ud-
vikling. Interessen for at gå på Kvær-
keby Friskole er stadig meget stor og 
vi oplever hver uge, at der er elever, 
der søger vores skole. De kommende 
2 år har vi venteliste på vores børne-
haveklasser og vi går en spændende 
tid i møde, hvor vi skal have opbyg-
get en spændende og tidsvarende 
overbygning for vores store elever. På 
nogle af vores årgange, har vi lukket 
for tilgang af nye elever, mens vi på 
andre endnu har ledige pladser.

Hvor skolens organisering af under-
visningen tidligere har været kende-
tegnet ved samlæsning af flere årgan-
ge, arbejder vi i dag mere med reel 
aldersintegreret undervisning, hvor 
flere årgange undervises med 2 læ-
rerordning. Vi får dermed muligheden 
for, at lave reel holddeling, hvor vi kan 
tilbyde eleverne en undervisning, der 
fagligt og pædagogisk både støtter 
og udfordrer den enkelte.  

Endelig har vi for første gang i 2015 
haft overskud på driften og vores 
budget for 2016, giver både mulig-
hed for, at vi kan videreudvikle sko-
lens fysiske rammer og pædagogiske 
tænkning, samtidig med at vi formår 
at drive skolen på et sundt økonomisk 
grundlag. 

Jo, alt i alt går det rigtig godt her på 
Kværkeby Friskole og det er vi meget 
glade for og stolte af.

skolens oVerbygning 
tager Form
Noget af det vi glæder os rigtig me-
get til at udvikle, her på Kværkeby Fri-
skole, er skolens kommende overbyg-

ning. Fra næste år vil vi have en hel 
7. klasse, der så vil være vores første 
hele klasse, der afslutter deres grund-
skoletid på Kværkeby Friskole.  For at 
sikre, at vi kan tilbyde vores elever en 
spændende tid i overbygningen, har  
vi den 4. juni afholdt en pædagogisk 
dag, hvor bestyrelsen, personalet og 
ledelsen, i fællesskab, fik afstukket en 
række væsentlige og centrale pejle-
mærker for udviklingen af skolens 
overbygning. 

Jeg kan i skrivende stund desværre 
ikke informere jer om resultatet af 
dette arbejde, idet deadline for dette 
nyhedsbrev var før afholdelsen, men 
jeg vil senere skrive om de konkrete 
tanker og beslutninger, som denne 
dag frembragte og dermed konkret 
fortælle jer omkring hele profileringen 
af vores overbygning. 

Klassen består allerede i dag af 14 
elever og der er derfor kun omkring 
4 pladser tilbage. Hvis nogen skulle 
være interesseret i at starte i overbyg-
ningen på Kværkeby Friskole, skal i 
snarest opskrive jeres barn på skolen. 

nye ansigter på  
kVærkeby Friskole
Som en naturlig konsekvens af at der 
er kommet mange nye elever til sko-
len, har vi her i foråret ansat 2 nye 
lærere. Den første hedder Anne-Met-
te og hun er startet den 1. maj, mens 
den anden hedder Maria og starter 
efter sommerferien. De har begge 2 
stor erfaring som lærere og passer 
rigtig godt ind i den skolekultur, som 
vi ønsker på skolen. Endelig kommer 
en medarbejder tilbage fra barsel ef-
ter sommerferien. Alt i alt vil vi altså 
være 3 flere ansatte på skolen efter 
sommerferien, hvilket sikrer, at vi kan 
arbejde videre med skolens udvikling.

 

skolens erFaringer 
med mobilFri skoletid
I lidt over et år har skolen haft ind-
ført mobilfri skoletid. Årsagen til dette 
er, at vi oplevede, at mobiltelefonen 
fyldte alt for meget i undervisningsti-
den og at mange elever havde svært 
ved at fastholde koncentrationen i un-
dervisningen. Konkrete danske og en-
gelske undersøgelser har vist, at un-
dervisningsudbyttet er markant højere 
på de skoler, der er mobilfri. Eleverne 
klarer sig bedre og får højere karakte-
rer. Såfremt mobiltelefonen skal bru-
ges i undervisningen, så får eleverne 
selvfølgelig dem udleveret. 

Vi oplever faktisk også, at eleverne er 
langt mere aktive og bruger frikvar-
tererne på at være sammen socialt, 
i stedet for at sidde hver for sig og 
kommunikere gennem sociale medier 
hele tiden.

sankt Hans   
arrangement
Hvert år afholder Kværkeby Idrætsfor-
ening traditionen tro Sankt Hans og vi 
har siden skolens start deltaget med 
musikalske indslag, hvor eleverne un-
derholder med sang og spil. På Kvær-
keby Skole ser vi os ikke blot som en 
skole, men ønsker også at være en 
naturlig del af lokalsamfundet.  

Vi glæder os derfor meget til, igen i 
år, at være med på dagen.

Det var alt jeg havde for denne gang 
– vi ønsker jer alle en rigtig gode 
sommerferie og glæder os til at se 
jer alle sammen igen søndag, den 14. 
august, hvor vi har første skoledag.

Mange venlige hilsner 
Jan Glerup, skoleleder
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Møllegade 2 · DK 4100 Ringsted
Tlf. 57 67 11 48

www.farvebuen.dk 

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

bØrneklUb & teenklUb i kVærkeby

www.facebook.com/indremissionringsted

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

Det er tid til sommerlejre! Kom på familielejr, som er for hele fami-
lien, vi hygger, leger og hører lidt om Gud og Jesus. En dejlig week-
end, med legekammerater og tid til afslapning.

Har du og din familie eller børn lyst til, at komme på lejr over 
sommeren, så kig nærmere:

https://havnsoelejr.files.wordpress.com/2016/01/havnsc3b8-
lejrprogram-2016.pdf

Du er også velkommen til at kontakte Britta Fjeldal på tlf. 25 
62 22 68, for at høre mere om de forskellige lejre og eventuelt 
noget med kørsel til og fra. 

Efter sommerferien starter vi igen med børneklub og teenklub 
på Lindegårdsvej 10.

www.facebook.com - søg på DFS Ringsted

kVærkeby idrætsForening
www.kvaerkebyif.dk
Klubhuset, 
Kværkebyvej 6A, 
tlf. 5752 57 58

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

KIF’s Venner, 
www.kifs-venner.dk, 
Gert Jensen, 
tlf.  2040 5102
mail: mgrustfri@live.dk
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FJellebro - kVærkebyegnens borgerForening

mUsikCaFe med   
»osVald HelmUtH«
Den 14. april var der gensyn med 
Osvald Helmuth på Kværkeby Fri-
skole, men det var nu i skikkelse af 
Stig Nørgård. Det blev en forrygende 
aften, hvor vi kom på en musikalsk 
rundrejse i Osvald Helmuths enorme 
univers, fortolket af en særdeles vel-
oplagt Stig Nørgård. Det blev en af-
ten, hvor der blev sunget et udvalg 
af morsomme, seriøse, kendte og 
sjældne perler.

Stig fortalte også undervejs om Os-
valds turbulente liv, der ikke altid var 
en dans på roser. Selvfølgelig var der 
også fællessang, ledsaget af tonerne 
fra klaveret, og så skulle mændene 
dyste mod kvinderne i deres kend-
skab til Osvalds mere eller mindre 
kendte sange. Det endte uafgjort!

Alt i alt en herlig aften med en god 
stemning blandt det fremmødte vel-
oplagte publikum.   

FamilietUr til   
lillebJerggård  
lørdag den 11. juni kl. 10 er det 
tid til vores familietur til Lillebjerg-
gård. Vi mødes på gårdspladsen og 
herfra kommer vi rundt og ser de 
mange forskellige dyr, som Niels har 
på gården. Der er både kendte dan-
ske bondegårdsdyr og mere ekso-

porCelænsUdleJning
Foreningen udlejer porcelæn, 
bestik og popkornmaskine til 
rimelige priser.

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

tiske dyr, der hører hjemme i andre 
verdensdele. Det er en rigtig familie-
tur, hvor man kommer tæt på dyrene. 
Husk madpakke og godt fodtøj. 

sommerUdFlUgt med 
borgerForeningen
Traditionen tro er der en spændende 
udflugt med Borgerforeningen hver 
sommer. Dette år er ingen undta-
gelse. Turudvalget er ved at være klar 
med turprogrammet, og det bliver 
omtalt i dagspressen sidst i juni. Husk 
at være hurtig med tilmeldingen, da 
der bliver rift om pladserne. 

årets Fest i kVærkeby
I år har vi flyttet vores årlige fest fra 
oktober til den 12. november. Det bli-
ver igen i år et gensyn med Katja og 
Rene, og så er der selvfølgelig sørget 
for god mad og et væld af gaver fra 
vores mange sponsorer. Så sæt kryds 
i kalenderen og kom til årets brag af 
en fest på Kværkeby Friskole. 

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

Aase Stegmann
Kværkebyvej 43
4100 Ringsted
3027 5526
stegmann@gmail.com
  
bestyrelsesmedlem
Jytte Petersen
Kværkebyvej 95
4100 Ringsted
Arnejytte.petersen@gmail.com
 
suppleanter
Birgit Nielsen 
Nordbæksvej 68   
4100 Ringsted
tlf. 5313 0197                          
birgitnielsen@mail123.dk
 
Jytte Poulsen
Bjergvej 44
4100 Ringsted 
tlf. 2257 5227 

borgerForeningens 
bestyrelse 2016
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Vigersted og kVærkeby kirker

vigersted-kvaerkeby.dk

nØrkleklUbben i Vigersted
Vi er nu i gang med tredje år i vores 
hyggelige men også meget aktive 
strikkeklub.

Vi er nu 12-14 aktive nørklere som 
mødes hver onsdag i Konfirmand-
stuen i præstegården fra kl. 10-13 
(med lille forbehold for ændring 
pga konfirmandforberedelse).

De første måneder gik med at strik-
ke tæpper og varme sokker og huer.

Dagmar cafeen i Ringsted modtog 
med stor taknemmelighed sokker, 
huer og vanter.

Foråret er gået med at strikke ba-
bytøj og tæpper til Asylcentret i 
Avnstrup, hvor der ventes 39 nye 
babyer! Vi har fået en aftale med 
sundhedsplejersken om aflevering 
af de strikkede sager og vi har al-
lerede afleveret en stor portion og 

venter nu spændt på at høre, hvilke 
ting der specielt fattes interesse for.

Vi er også i gang med at sy fine 
patchwork tæpper til de lidt større 
børn, som sidder på gulvet og leger.  

Børnehaven ønsker sig strikkede 
strømper så det er vores næste 
projekt.

Vi har ladet os inspirere af trenden 
med hjemmestrikkede karklude og 
der er allerede strikket/hæklet en 
del, som vi har været heldige af få 
solgt bl.a. i forsamlingshuset i for-
bindelse med spaghetti spisningen. 

Vi er så heldige, at vi stadig modta-
ger garn fra folk i området, og det 
er vi rigtig glade for. Vi modtager 
stadig og det må selvfølgelig gerne 
være rester!!

Vi starter igen til august og alle er 
velkomne, vi har pinde, mønstre og 
garn.

Vi donerer stadig penge til værdigt 
trængende og velgørende formål.

I er også velkomne til at kigge ind 
mens vi strikker!! 

glæder os til at se jer på kil-
demarked den 18. september 
hvor vi vil have en bod med 
mange fine sager.

      

eFterårsUdFlUgten 
onsdag den 7. september  
Vi skal afsted kl. 10! 
Den første onsdag i september skal 
vi på udflugt til det fynske. Her skal 
vi se et par ting med spor til og fra 
reformationen i Danmark, vi kan jo 
godt forberede os lidt på, at det i 
2017 er 500 år siden, reformatio-
nen gennemførtes. Reformationen 
gennemførtes her i Danmark officielt  
med Christian d. 3. i 1536. Det var 
kulminationen på en gradvis udvik-
ling, hvor dele af Danmark lidt efter 
lidt overgik til den evangeliske tro og 
brød med moderkirke og pavedøm-
met i Rom. En af reformationens 
store nøglepersoner herhjemme er 
Hans Tausen (1494 - 1561). 

Hans Tausen var født på en gård på 
Fyn, som måske var i Birkende, men 
han brød sig ikke om at være bonde 
som sin far, og ville hellere studere 
(I ved sangen, »På Tave-bondens 
ager«). Som 12-årig løb han hjem-
mefra, og efter nogle år i forskellige 

skoler blev han optaget som munk 
i johannitterklostret i Antvorskov på 
Sydvestsjælland. Hans Tausen var 
usædvanlig begavet, og derfor blev 
han flere gange sendt til Tyskland for 
at studere, også til Wittenberg, hvor 
han hørte Luthers forelæsninger. I 
påsken 1525 holdt Tausen en præ-
diken i Antvorskov Klosterkirke, hvor 
han hævdede, at et menneske bliver 
frelst alene ved tro på Kristus og 
ikke ved gerninger, helt i tråd med 
Luthers tanker. Dermed begyndte en 
voldsom forfølgelse af Tausen. Han 
måtte flygte fra klosteret, men blev 
fanget og smidt i et mørkt fangehul. 
Senere blev han flyttet til et fængsel 
i Viborg, hvor han prædikede videre 
gennem et vindue - og sådan be-
gyndte den historie, I sikkert nu ikke 
kan vente med at høre færdig.

På vores tur skal vi gøre et kort op-
hold ved Antvortskov klosterruin. 
Derefter skal vi over Storebælt til Ny-
borg Slot, der også spiller en rolle i 
årene omkring reformationen og en 

stor rolle i Danmarks historie i det 
hele taget. Nu trænger vi til mad og 
pause, så der er frokost med udsigt 
til Storebælt på restaurant Panora-
ma, Nyborg Strand. Så går turen til 
dejlige Kerteminde, og rundt om Bir-
kende på tilbageturen. Det bliver til 
en kop kaffe / te med kage (hvor er 
en overraskelse) inden vi er hjemme 
ca 18.30. 

afgang kværkeby tidl. brugs kl. 9.50
afgang Vigersted p-plads kl. 9.50
afgang ortved plejecenter kl. 10.00

Hele turen koster 125 kr. som beta-
les i bussen.

Tilmelding til udflugten sker til sog-
nepræsten på tlf. 57 52 52 35 / 
mail: amnm@km.dk med angivelse 
af  deltagernes navn, adresse og tlf. 
nr. , samt hvor man ønsker at stige 
på bussen og evt. aftale om af  blive 
afhentet hjemme og/eller transport 
med bus uden trin. 
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kirkerne (fortsat) 
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sangCaFé 
Der er så mange sange, som skal 
synges. Man bliver glad, når man 
synger og det er dejligt at synge 
sammen med andre.  Så sæt kryds 
i kalenderen, hvis du har lyst til at 
synge fællessang fra den danske 
sang- og salmeskat sammen med 
andre sangglade mennesker. 

Sangene akkompagneres af Mia 
Engsager, som er organist i Viger-

sted og Kværkeby kirker. Efter vi 
har fået rørt stemmerne spiser vi 
en let frokost sammen.

sted: konfirmandstuen i Viger-
sted præstegård
tid: tirsdag den 30. august, 27. 
september og 25. oktober kl. 
10.30 - 12.00. 

babysalmesang
Efter en dejlig sommer er vi klar 
til at tage i mod en masse søde 
babyer og deres forældre til en 
ny omgang babysalmesang. Ba-
byer elsker musik og alle deres 
sanser stimuleres til babysalme-
sang. Vi skal synge og danse,  
vugge og lege, lytte til skøn 
musik og kigge på smukke sæ-
bebobler i kirkens smukke rum. 
Det er for alle babyer fra 2-10 
måneder.

Babysalmesang afholdes i Vi-
gersted eller Kværkeby kirke. 
Når man tilmelder sig skriver 
man hvilken kirke, man foretræk-
ker og så oprettes holdet i den 
kirke med flest tilmeldinger. Ved 
tilmelding bedes man oplyse 
navn på forælder og barn, mail-
adresse og tlf.nr.

Vi mødes 10 torsdage kl. 10.30 
- 11.30. Første gang er torsdag 
den 1. september   . Man tilmel- 
der sig hos organist Mia Engsa-
ger på mail miaengsager@gmail.
com eller tlf. 26256490. 

bØrne- og Ungdomskor
Englekoret er Vigersted og Kvær-
keby kirkers børnekor. 

Det har været et sjovt og spænden-
de år i koret. I september var koret 
i Haslev kirke og synge ved deres 
kulturnat. De har også sunget til jul, 
fastelavn og påske i kirkerne. Sæso-
nen afsluttes i år med en lille turné 
sammen med 2 andre børnekor 
fra Haslev og Solrød samt bandet 
Mias musikalske univers. De skal 
synge sange fra Mia Engsagers nye 
udgivelse »Dans med mig« i Viger-
sted kirke,  til skolekoncert i Solrød 
Strand og sidst men ikke mindst d. 
4. juni ved Børnekorsdage i Tivoli. 

Ungdomskoret har også haft en god 
sæson. 12 piger i alderen 12-18 år 
har været med i koret i år og det 
har bl.a. budt på en koncert i fo-
yeren i Århus koncerthus sammen 
med et ungdomskor fra Århus og en 
jazztrio. De har også sunget til Ung 
kirke i Vigersted og lavet koncert i 
Kværkeby kirke.

Korundervisningen foregår onsdag 
eftermiddag. De nøjagtige tider 
kommer på kirkernes hjemmeside 
i slutningen af  juni. Korene starter 
onsdag d. 31. august. Hvis man er 
interesseret i at være med, er man 
velkommen til at ringe til korleder/or-
ganist Mia Engsager tlf. 26256490.

kirkeVandring i sommeren 
søndag den 17. juli tager vi travesko og vandflaske 
med på kirkevandringstur. 

Der er ved tilmelding mulighed for at køre med bus 
fra Vigersted P-plads kl. 8.30 til Valsølille Kirke i den 
skønne natur.  Her holder vi en kort pilgrimsgudstje-
neste, der forbereder os til vandreturen de knap 10 
km til Vigersted kirke.  Vi vandrer ad marksti nord om 
Valsølille sø, til Hvidsø og ad sti til Jystrup Kirke og ad 
Egemosen og Snekkerup vej til Vigersted. På turen 
har vi »vandrekost« i form af små brudstykker fra søn-
dagens Evangelium til eftertanke. Kl. ca. 10.30 er vi fremme til gudstjeneste i Vigersted Kirke. Ved tilmelding ar-
rangeres bustransport - giv lyd til sognepræst Anne-Marie 57525235 / amnm@km.dk senest onsdag den 13. juli. 

   med lille forbehold for ændring 
pga konfirmandforberedelse.

*

*

*
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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 Eline Holmegaard
Egemosevej 6 · 4174 Jystrup
Tlf. 57 52 82 20. Fridag mandag.
kirkesanger Kirsten Lybecker
Avnsbjergvej 42 · 4174 Jystrup
Tlf. 41 57 55 61. Fridag mandag.

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

kVærkeby menigHedsråd
Formand Kirsten Andersen, 
Kildegårdsvej 2 · 4652 Hårlev
tlf. 57525745 · 
enghavegaardjn@mail.tele.dk
næstformand Gurli Birkholm 
Petersen · Bjergvej 52 · tlf. 57525592
kirkeværge Helle Engelsborg Olsen 
Kirkevej 24 · tlf. 57525064 ·
helle.engelsborg@ofir.dk
sekretær Martin Pedersen
Bjergvej 35 · tlf. 57533050 · 
tuck@pc.dk
kasserer Helle Nielsen
Bjergvej 88 · tlf. 57525112 · 
helle -kildegaard@live.dk
medlem Bodil Gyrn  
Køgevej 206 · tlf. 5752541719

siden sidst

Vigersted sogn

dåb
13.03.16  Lilly Thorsager Billing
27.03.16  Oliver Hoe Hansen

dØde
04.02.16  Lilly Katrine Henriksen
21.03.16  Ane Marie Pedersen
10.07.16  Harriet Lilian Jensen
03.04.16  Jarl Valentiner Sørensen
14.04.16  Asta Nielsen

kVærkeby sogn

dåb
21.02.16  Kristian Emil Stuckert
22.04.16  Willum Bo Højby Jensen

Viede og Velsignede
05.03.16  Christina Jane Friis og  
 Dennis Ruggaard Friis

dØde
20.03.16  Erling Sander Mortensen
05.04.16  Ane Jensen
10.05.16  Else Margrethe Suhr   
 Rasmussen

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

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

lokalnyt UdgiVes aF: Vigersteds 
og Kværkebys menighedsråd  samt 
institutioner og foreninger.
redaktion: Ansvarshavende  
Anne-Marie Nybo Mehlsen   
(amnm@km.dk),  
Kasserer: Mariann Hansen,   
Asger Bak og Berit Galberg.
annonCer pr. år: Pris: 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 kr. 1250,- inkl. moms 
Mindre indlæg pr. gang min. 450 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,  
 Vigersted.



20

dag tidspUnkt arrangement sted
  9. juni 16.00 Møde ang. Børnedilettant. Vigersted Dilettanten Vigersted Forsamlingshus

12. juni 10.30 Gudstjeneste. 3. s. e. trinitatis Kværkeby Kirke

12. juni 14.00 VIP-tur for nye medlemmer Fuglereservatet 

18. juni   9.30-11.00 Familie-Lørdag. Vigersted Idrætsforening Vigersted Hallen

19. juni 10.00 De Vilde Blomsters Dag Fuglereservatet

19. juni 10.30 Gudstjeneste. 4. s. e. trinitatis Vigersted Kirke

23. juni 19.00 - Sankt Hans bål. Spisning fra 17.30. 
Aktivitetsudvalget

Fodboldbanen bag Børnehuset

26. juni   9.00
10.30

Gudstjeneste. 5. s. e. trinitatis
Gudstjeneste. 5. s. e. trinitatis

Vigersted Kirke (tårn)
Kværkeby Kirke

28. juni   9.30 + 10.30 Åbent hus i Vigersted Børnehus Vigersted Børnehus

  3. juli   9.00
10.30

Gudstjeneste. 6. s. e. trinitatis
Gudstjeneste. 6. s. e. trinitatis

Jystrup Kirke
Vigersted Kirke

10. juli   9.00
10.30

Gudstjeneste. 7. s. e. trinitatis
Gudstjeneste. 7. s. e. trinitatis

Kværkeby Kirke*
Jystrup Kirke*

17. juli   9.00
10.30

Kirkevandring - se omtale side 18
Gudstjeneste. 8. s. e. trinitatis

Valsølille Kirke
Vigersted Kirke

24. juli   9.00
10.30

Gudstjeneste. 9. s. e. trinitatis
Gudstjeneste. 9. s. e. trinitatis

Jystrup Kirke
Kværkeby Kirke (dåb)

31. juli   9.00
10.30

Gudstjeneste. 10. s. e. trinitatis
Gudstjeneste. 10. s. e. trinitatis

Vigersted Kirke (tårn)
Kværkeby Kirke

  7. august   9.00
10.30

Gudstjeneste. 11. s. e. trinitatis
Gudstjeneste. 11. s. e. trinitatis

Jystrup Kirke
Kværkeby Kirke

  7. august 11.00 Vi ser på sommerfugle, insekter og blomster Fuglereservatet

13. august 11.00 - Rundboldturnering. Aktivitetsudvalget Sportspladsen

14. august   9.00
10.30

Gudstjeneste. 12. s. e. trinitatis
Gudstjeneste. 12. s. e. trinitatis

Vigersted Kirke*
Valsølille Kirke*

14. august 11.00 Rundtur i Fuglereservatet Fuglereservatet

21. august   9.00
10.30

Gudstjeneste. 13. s. e. trinitatis
Gudstjeneste. 13. s. e. trinitatis

Kværkeby Kirke*
Jystrup Kirke*

21. august 10.00 Velkommen til alle der måske ønsker et medlem-
skab

Fuglereservatet

28. august   9.00
10.30

Gudstjeneste. 14. s. e. trinitatis
Gudstjeneste. 14. s. e. trinitatis

Vigersted Kirke*
Valsølille Kirke*

28. august 10.00 Snapsetur pris for deltagelse 30 kr. Fuglereservatet

31. august 19.30 - ca. 21 Sommerkoncert med ME AND MARIA. 
Vigersted Lokalråd m.fl. 

Vigersted Kirke

18. sept. 11.30-16.00 Kildemarked på Kirkeengen. Aktivitetsudvalget Kirkeengen

kalender 
JUni · JUli · aUgUst 2016
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* = v/ Lars Storm Kristensen


