
LO K A L N Y T
VIGERSTED & KVÆRKEBY

1·
20
19

1

kirkebladet.nu

Nyt fra VIF 2
Dilettant  4 
Fuglereservat.dk 5
Vigersted Lokalråd 6
Naturbørn i Snekkerup 8
De grønne pigespejdere 9
Vigersted Skole 10
Vigersted Børnehus 11
Vigersted Forsamlingshus 12
Kværkeby Friskole 13
Kværkeby Borgerforening 14
Kirkerne 15
Kalenderen 20



2

www.vigersted-if.dk

VIGERSTED IDRÆTSFORENING

GENERALFORSAMLING 
Der indkaldes til ordinær gene-
ralforsamling i Vigersted Idræts-
forening onsdag d 20. marts 
kl. 19.00 I Vigerstedhallen. 

Dagsorden iflg. Vedtægterne. 
Forslag skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage før gene-
ralforsamlingen.

På bestyrelsens vegne  
Thomas Lausten.

Så er forårssæsonen kommet godt i 
gang. Vi har haft den store glæde 
igen at se rigtig mange nye medlem-
mer. En del af vores medlemmer har 
været i træningscentret siden starten 
for 11 år siden.

Vi har kun instruktør i centret tirsdage 
19.00 - 20.30 og onsdage 18.30 - 
20.00. Ønsker du instruktion uden for 
disse tider kan du kontakte Kurt 
Noack på tlf. 20651106.

Vi afholder generalforsamling i træ-
ningscentret den 13. marts 2019 kl. 
19.00 i Vigerstedhallen. Vi håber på, 
at mange vil møde op.

NYT FRA 
TRÆNINGSCENTRET

Der er stadig gang i 17 cykler, som er 
booket hver gang. Vi spinner manda-
ge 18.00-19.00, torsdage 18.00-
19.00 og noget nyt er at vi også har 
oprettet et hold onsdage kl. 18.00-
19.00.  Der kommer mange, så kom i 
god tid. Tilmelding foregår på 
Holdsport.dk

BODY BIKE

Det er med stor glæde, at vi stadig 
ser så mange møde op til en god 
gang motion med vægte, frie øvelser, 
øvelser med kropsvægt, boxjump, 
vægtstænger m.m. Vi fortsætter med 
CrosGym tirsdage kl. 18.15 - 19.15, 
fredage kl. 18 - 19  og søndage kl. 
10.00 - 11.00 eller  nærmere aftale. 
Vi vil sende meddelelser ud på face-
book (Vigersted cross gym) om alle 
dagene, hvor man kan skrive sig på 
eller bare møde op.

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

Kurt Noack, formand
20651106, kno@ofir.dk

CROSSGYM

På forældre/barn-holdet 
træner vi på de helt store 

redskabsbaner. 
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Crossholdet

I VIF har det siden nytår stået i gym-
nastikopvisningens tegn. 

Lørdag d. 9. marts kl. 10.00 - 
12.45 vil foreningens hold gå på gul-
vet og vise hvad de har lært i løbet af 
sæsonen. Dagen er for gymnaster, 
familie og venner, men selvfølgelig 
også for ny-tilflyttere eller andre inte-
resserede. Vil du have nye bekendt-
skaber, være med i et fællesskab eller 
se hvad der rører sig i Vigersted IF, så 
kom fordi og vær med. Vi vil altid 
gerne have nye medlemmer både på 
gulvet, i bestyrelsen og underafdelin-
gerne.

Det bliver som sædvanlig et brag af 
en opvisning med fuld fart på. 

Venlig hilsen Julie E. Zeuthen
Gymnastikafdelingen

GYMNASTIKOPVISNING
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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

NYT FRA YOGA

Yogaholdet er godt i gang med sin 4. 
sæson i Vigersted med både kendte 
og nye ansigter. 

Yoga forbinder krop og sind. Kroppen 
arbejdes igennem i et roligt tempo 
med fuld opmærksomhed. Jeg guider 
dig i at mærke din krop, din vejrtræk-
ning og ind i forskellige klassiske yo-
gaøvelser. Der arbejdes med at kom-
me ind i stillingen, at være i stillingen 
og at komme ud af stillingen igen og 
med flowet mellem stillingerne. Og at 
mærke øvelsernes virkning i din krop. 

Vi iagttager åndedrættet, så du støt-
tes i at komme tilstede her og nu. Vi 
bruger aktivt åndedrættet til at fordy-
be os i stillingerne ved at slippe 
spændinger og skabe plads i krop-
pen. Vi udskiller affaldsstoffer gen-
nem åndedrættet og henter ny ilt og 
energi ind til alle kroppens celler. Vi 
øver os i forskellige åndedrætsteknik-
ker. Vejrtrækningen afspejler vores 
sindstilstand. Fx rykker vejrtræknin-
gen op og bliver mere overfladisk, når 
vi er stressede og vi hulker, når vi er 
kede af det. Da vi altid har vejrtræk-
ningen til vores rådighed, uanset hvil-

ken situation vi er i, kan vi via op-
mærksomhed på vejrtrækningen 
hjælpe os selv fx ved at berolige ån-
dedrættet. 

Yoga giver god bevægelse af alle 
dine led, blødgører og løsner spæn-
dinger, åbner kroppen, arbejder med 
din holdning, fleksibilitet, styrke, koor-
dination, balance og opøver dit nær-
vær. I en ofte travl tid kan yogaen til-
byde et mere stille rum, hvor du 
mærker dig selv og drager omsorg 
for dig selv. Ved at lytte til kroppen. 
Uden at presse eller forcere; men ved 
at gå med, give efter og slippe i det 
tempo, som fungerer for dig og din 
krop. 

Kom og vær med til en gratis prøve-
time og se om yoga er noget for dig. 
Medbring tæppe. Alle er velkomne. Vi 
mødes mandage kl. 17.15-18.45 i 
gymnastiksalen på Vigersted Skole.  

Flere oplysninger fås  
hos yogainstruktør Mette  

Friis-Mikkelsen 
mette.friis-mikkelsen@outlook.dk

Siderotation. Vi aktiverer krop- 
pens energi gennem foroverbøjnin-

ger og bagoverbøjninger samt 
rotationer omkring rygsøjlen.

Krigeren. Styrkeøvelse. 
Arbejder med balance og 

koncentration. 

Vekselåndedrættet. Skaber ro 
og balance i krop og sind. 

Forløser spændinger og stress.
 Giver øget mental klarhed.

UDSTILLING 
OM MIDTBANEN 

Projekt egnsspil 2019 omfatter 
udover samarbejdet med Spor-
vejsmuseet også et samarbejde 
med Ringsted Museum & Arkiv, 
der er i gang med at lave en ud-
stilling om »Den Sjællandske 
Midtbane«. Den åbner på museet 
til Maj og rykker i ugen omkring 
egnsspillet i Vigersted Bymidte, 
for derefter at rykke tilbage til 
Ringsted.

Ringsted Kommune har støttet 
egnsspilsprojektet med midler 
fra tre forskellige puljer, så både 
selve egnsspillet, udstillingen og 
busturen kan gennemføres til 
glæde for Vigersted Dilettantens 
projektgruppe, der har lagt man-
ge timers arbejde i planlægnin-
gen.
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NYT FRA DILETTANTEN

Det siger sig selv, at mange ressour-
cer for øjeblikket bruges på egnsspil-
let, der skal opføres til Sct. Hans.

Siden vores informationsmøde i okto-
ber, har vi efterlyst og søgt skuespil-
lere. På et tidspunkt var vi meget tæt 
på at nedlægge projektet idet vi 
manglede for mange skuespillere. 
Pludselig kom der imidlertid henven-
delser fra Jystrup, fra Kværkeby, fra 
Ringsted, fra Store Merløse og plud-
selig stod vi med 39 skuespillere. 
Dermed manglede vi kun en væsent-
lig rolle – den unge helt Torvald. Ham 
tror vi bestemt, vi finder inden premi-
eren. Ellers må vi lave fotoshop i prak-
sis! 

Det betød, at vi gik i gang med prø-
verne i januar.  Der bliver grinet og 
hygget i forsamlingshuset hver tors-
dag fra 19-22. Når vi tager hul på 
den sidste måned inden premieren, 
går vi igen en tur i byen med lasso for 
at finde nogle statister, så vi får et 
slagkraftigt hold af Banebørster og 
Sognerødder. Dermed kan vi nemlig 
opføre Balladen om en Jernbane 
den 21. - 22. - 23. juni i bymidten i 
Vigersted. Vi spiller henholdsvis kl. 
20, kl. 15 og kl. 18. Hold øje med de 
lokale Facebook sider, dagspressen 
og www.vigersted.net for yderligere 
oplysninger om billettkøb og billetbe-
stilling. Sæt allerede nu kryds i kalen-
deren på dagene.

Vi har et budget på 200.000. Pen-
gene kommer ind via sponsorer, kon-
tingenter, kommunalt tilskud, entre-
indtægter, og salg på bodpladsen. 
Kender I nogen, der måske vil støtte 
os med et større eller mindre sponso-
rat, så hører vi gerne fra jer.

Den Midtsjællandske Jernbane blev 
bygget i perioden 1919-1926. Der 
er mange spor efter banen i landska-
bet. Nogle steder blev der lavet vejo-
verførsler - andre steder blev der la-
vet vejunderførsler. Især underførs- 
lerne kunne skabe problemer under 
voldsom regn eller meget sne. Læs 
mere om vores planlagte guidede 
bustur andetsteds i bladet.

Torben Jensen, 22 44 85 74.
mot.jensen@gmail.com

GUIDET BUSTUR TIL SPOR I LANDSKABET  
EFTER DEN SJÆLLANDSKE MIDTBANE

Søndag d. 2. juni kl. 13.30 til ca. 15.00.
Grundet den store interesse for egnsspillet »Banebørster og Sognerødder - Balla-
den om en Jernbane« og Midtbanens historie har Vigersted Dilettanten indgået et 
samarbejde med Sporvejsmuseet på Skjoldenæsholm om en guidet tur i området 
Kværkeby, Vigersted og Jystrup. Turen starter og slutter på Sporvejsmuseets P-plads. 
Der bliver stop på turen på udvalgte steder, hvor guide Torben Dan Jensen vil fortælle 
historier om de mennesker, der levede ved og af banen. Sporvejsmuseet kan før eller 
efter busturen besøges til særpris. Turen køres i en af Sporvejsmuseets veteranbus-
ser - KS322 (med forbehold) - som blev bygget af Leyland og DAB i 1968. Bus-
sen kørte i København på en tidligere sporvognslinje, indtil den midt i firserne blev 
museumsbus.

Pris bustur: 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn.
Der er plads til 40 deltagere i bussen, og billetter sælges efter »først-til-mølle« og 
betales på forhånd. Billetter bestilles på berit@galberg.dk eller SMS til 22 21 23 
25, hvorefter der sendes oplysninger om betalingsform. Billetter skal fremvises på 
busturen og ved evt. indgang til Sporvejsmuset for at opnå særpris.

Særpris på indgang på Sporvejsmuseet: 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn. 
Sporvognene kører på en del af midtbanens strækning og medbragt madkurv kan 

nydes på picnic-området ved sløjfen, hvor 
der også kan købes mad, drikke og andre 
forfriskninger inden sporvognsturen går til-
bage. Yderligere oplysninger på tlf. 22 21 
23 25. 

Læs mere på www.vigersted.net/egns-
spil www.sporvejsmuseet.dk

Sådan så det ud, når 
banen skulle inspiceres.

STORMØDE 
Vigersted Dilettan-

ten holder stor-
møde mandag d. 

11. marts kl. 
19.30 i Vigersted 
Forsamlingshus, 
hvor vi skal plan-
lægge den nye 

sæson. Mødet er 
åbent for alle, 

uanset alder og 
interesse, så kom 
og hør mere om 

dilettanten arbejde. 
Vi serverer kaffe og 

brød. 

Banen fik aldrig vores 
område ind i fremtiden.

KS322 fra sine 
velmagts dage. 4
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STØRSTE PROGRAM  
NOGENSINDE  
Så er den nye sæson i gang. Og aldrig 
tidligere har der været mulighed for at 
deltage i et så omfattende program 
som i år. Der er gode oplevelser i re-
servatet, uanset om du ser på fugle, 
blomster eller insekter. Der arrange-
res også foredrag, eksterne ture og 
natur-sjov for de mindste. Som med-
lem er der altid spændende arrange-
menter indenfor rækkevidde - eller 
gør som mange andre medlemmer. 
Tag på opdagelse alene eller sammen 
med familien.

Fuglereservatet er på 10 år blevet et 
af fyrtårnene i Ringsted Kommune 
- også når det gælder guidede om-
visninger for mennesker med nedsat 
funktion eller hvis man vil give sine 
venner en god oplevelse. Du er altid 
velkommen til at kontakte bestyrelsen, 

så finder vi sammen en god vej til na-
turoplevelser midt i lokalområdet. 

På hjemmesiden www.fuglereservat.
dk kan du se de mange arrange-
menter, der gennemføres i 2019. 
De gælder for børn og alle aldre. På 
hjemmesiden kan du også altid læse 
Hennings sidste observationer og 
blive bekræftet i, at der altid er meget 
at iagttage i reservatet.

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

•  Indbetal kr. 200 til bankkonto:  
 Reg. nr. 6823 konto nr. 1022168  
 eller på MobilePay 31852.   
 Send samtidig en mail til   
 kasse@fuglereservat.dk og opgiv  
 dit navn, adresse, telefon og mail.  

FUGLERESERVAT.DK
www.fuglereservat.dk

 Herefter modtager du et med- 
 lemskort på mail, samt de kom- 
 mende Nyhedsbreve. Eller ring til  
 Peter på 20 83 60 90.

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

HJEMMESIDEN   
WWW.FUGLERESERVAT.DK 
Her kan du blandt meget andet 
se fotogruppens flotte billeder fra 
reservatet.     

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

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

www.vigersted.net

LOKALRÅDETS BERETNING 
FOR 2018
Vigersted Lokalråd blev stiftet den 
15. april 2012 på initiativ af en flok 
driftige ildsjæle og har siden virket i 
snart syv år. Man taler om syv-års kri-
ser i nogle ægteskaber og det kan vi 
vist godt sige vi har haft i forholdet til 
Ringsted kommune, hvilket vil fremgå 
af herværende beretning.

LIDT OM PROJEKT 
VIGERSTED BYMIDTE
Året 2018 har været en stor prøvel-
se for lokalrådet. Efter mange timers 
arbejde med at finde finansiering til 
projektet og med indhentning af til-
bud fra entreprenører og lege- og fit-
nesslokationer, var vi klar til at sætte 
arbejdet i gang den 3. august 2018. 
Alt var aftalt og alt var godkendt i 
kommunen. Men som gode borgere 
skrev vi i starten af juli til kommunen, 
at nu gik vi i gang.

Desværre viste det sig, at de god-
kendelser vi allerede havde fået, ikke 
passede kommunen og derfor blev 
der pludselig stillet helt nye krav 
og vilkår. Der skulle nu screenes for 
VVM-redegørelse, som ved nye jern-
baner og broer, laves skriftlig aftale 
mellem lokalråd og lodsejer og me-
get mere. Begge dele blev gennem-
ført. Dernæst fandt kommunen ud af, 
at dette alligevel ikke var korrekt og 
tilstrækkeligt og at nye vilkår igen var 
aktuelle. Det hele endte med at ar-
bejdet ikke måtte sættes i gang som 
planlagt.

Vi skulle i stedet afvente et nyt kom-
muneplantillæg for fællesarealet, 
selvom der netop var kommet en helt 
spritny kommuneplan! Kommuneplan-
tillægget er nu igangsat - herunder 
en partshøring igangsat i december 
måned. Hvor langt kommuneplantil-
lægget er lige nu vides ikke præcist. 
Informationerne fra kommunen er 
meget sparsomme og kommer kun 
ved forespørgsel.

Den nye tidsplan vi er blevet sat i ud-
sigt, fortæller at vi kan gå i gang med 
arbejdet efter Sct. Hans i år, når egns-
spillet er overstået. Og det satser vi 
selvfølgelig på.

Forsinkelsen betyder dog, at vi er 
nødt til at genforhandle med leveran-
dører og entreprenører, ligesom finan-
siering og budget skal revurderes. Så 
vi har stadig en del udfordringer, men 
klør stadig på efter bedste evne.

HVAD SÅ MED DET  
KOMMENDE BYGGERI PÅ  
VIGERSTED BYGADE 2?
Også dette projekt har sine udfordrin-
ger. Det var fra begyndelsen stillet i 
udsigt, at der måtte opføres 2 dob-
belte landsbyhuse på grunden. Dette 
blev dog i forbindelse med ”miseren” 
omkring fællesarealet og søen æn-
dret til, at der nu var krav om en ny lo-
kalplan for grunden. Og for at det ikke 
skal være helt nemt, skal denne lokal-
plan afvente godkendelse af kommu-
neplantillægget. Det betyder, at grun-
den i bedste fald kan bebygges fra 
ca. oktober 2019. Ejeren af grunden 

er dog i fuld gang med forberedelse 
til byggeriet, så det kan sættes i gang 
straks de nye vilkår er på plads. 

HØRINGSSVAR UDARBEJ-
DET OG INDSENDT TIL 
RINGSTED KOMMUNE I 
2018
• 18. januar 2018: Høringssvar vedr.  
 kommunens trafikhandleplan.
• 22. januar 2018: Høringssvar vedr.  
 cykelsti fra Roskildevej til Vigersted  
 skole.
• 15. august 2018:Høringssvar   
 vedr. cykelsti bag om    
 Snekkerupvej 2.
• 12. september 18: Høringssvar  
 vedr. kommunens budget 2019.
• 12. december 18: Høringssvar  
 vedr. partshøring projekt Bymidte.

HUNDELUFTEOMRÅDE VED 
OPLEVELSESSTIEN
Dialog med kommunen startet som-
meren 2018 og endeligt forslag ind-
sendt til kommunen december 2018. 
Hundelufteområdet foreslås mellem 
Pæleeng ved Oplevelsesstien mellem 
Vigerstedvej og Ejdamsvej. Endelig 
udformning foregår i dialog med kom-
munen.

VELKOMSTBREV TIL  
TILFLYTTERE
Der er fremstillet et lille velkomstbrev 
til tilflyttere, som lokalrådsmedlem-
merne i det nye år kan tage med til 
tilflyttere sammen med forskellige fol-
dere for lokalområdet. 

Køgevej 3 · 4100 Ringsted
Tlf. 57610948 · www.aahøjcykler.dk
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STOR TAK TIL ALLE SPONSORER FOR GEVINSTER TIL LOKALRÅDETS BANKOSPIL

AKTIVITETSUDVALGET
Aktivitetsudvalget har haft et travlt år 
med mange arrangementer. Alle har 
været velbesøgte.
• Historieaften om Humleorehus og  
 Kong Humbles Borg i Forsamlings- 
 huset i januar.
• Fastelavnsfest i Hallen i februar.
• Sct. Hans i juni - båltaler Torben  
 Lollike.
• To meget velbesøgte ture til kong  
 Humles Borg i Humleore i   
 september.
• Kildemarked på Kirkeegnen i   
 september.

KLYNGESAMARBEJDET SØ-
HØJLANDET SJÆLLAND
Klyngesamarbejdet er igangsat som 
et lokalt drevet borgerprojekt med det 
formål at søge fælles samarbejde og 
synergi mellem lokalområderne i Fjel-
lebro/Kværkeby, Vigersted, Jystrup/
Valsølille og Haraldsted/Allindemagle.
Rigtig mange borgere i det fælles lo-
kalområde er kommet frem til nogle 
overordnede temaer, som der ventes 

meget af. Arbejdets første fase afslut-
tes ultimo marts 2019 med strategi- 
og handleplan for disse overordnede 
emner:
• Naturpark og tilgængelighed   
 til naturen.
• Cykelstier mellem landsbyerne i  
 lokalområdet - rekreative og   
 som cykelveje til skolerne.
• Outdoor - motion og aktiviteter  
 i naturen.
• Faciliteter på den lidt længere bane
 Projektet er støttet af Lokale- og  
 Anlægsfonden, Realdania og DGI.  
 Blandt andet med ansættelse af en  
 projektmedarbejder. De fire lokal- 
 råd har stået for opstart og ansøg- 
 ning til fondene. Ringsted Kommu-
 ne er medspiller og deltager med  
 en administrativ medarbejder.

DELTAGELSE I LANDSBY-
FORUMS BESTYRELSE
Per Aagaard er fast deltager i Lands-
byforums bestyrelse med Peter Han-
sen som suppleant.

Landsbyforum behandler overordne-
de fælles interesser for kommunens 
10 lokalområder og har bl.a. 2 årlige 
møder med kommunens økonomiud-
valg og et med byrådet.  Landsbyfo-
rum stiller med repræsentanter til for-
skellige råd i kommunen og varetager 
således landområdernes interesser 
på mange forskellige områder. 
Landsbyforum indstiller og godkender 
ansøgninger til tre landdistriktspuljer i 
Ringsted Kommune:
• Kulturpuljen - til kulturelle   
 arrangementer
• Tema Udviklingspuljen - til mindre  
 aktiviteter og projekter 
• Helhedsplanpuljen, millionpuljen - 
 til større projekter

Konkluderende vil vi sige, at 2018 
har været et meget udfordrerne år 
hvor de planlagte projekter har vist 
sig at tage længere tid end bereg-
net, hvilke vi håber vil blive bedre i 
det kommende år og ønsker det nye 
lokalråd al mulig held og lykke.

Godt nytår.

 

BORUP:  
SPAR 
Matas
Din TØJmand
Kop & Kande
Borup AUTO
Bøger&papir
Borup Apotek
Borup Pizzeria
ES-elektrikeren 
Bjerre Blomster
Il Gusto Italiano
Baghuset dametøj 
Borup Kunst /Flügger
De hvide Skyer- Tai Chi

RINGSTED:
Nordea
Bog&Idé
Fri cykler
Aahøj Cykler 
Skjold Burne
Danske Bank
Rådhuskroen
Hubertushuset
Natur og Trivsel
Farfars Blomster
Malene - Blomster
Bedemand Berner
Ringsted Museum 
Arbejdernes Landsbank

VIGERSTED:
OK-tanken 
Tvillingehøj
Lone Schaadt 
Claus Kajberg 
Evas Landsted 
Peter Hansen
Nørkleklubben
Overdrevskroen
John Mikkelsen 
Nanna Mathiessen 
Ortved Autoopretning
Keld Olsson -   
Bjergstedet 
Vigersted  
Idrætsforening

Vigersted   
Træningscenter
Selandia EDC Vejgaard 
& Partnere

Dagli´ Brugsen Jystrup          
Osted Slagteren         
Kværkeby Fuglereservat

VELKOMMEN
Velkommen til de tre nye lokalrådsmed- lemmer: Rasmus Johnsen - formand,Laura Weidick - næstformand og Steffen Bagger Sørensen.
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NATURBØRN I SNEKKERUPMed risiko for jord under 

neglene og røde kinder

Siden sidst har min private pasnings-
ordning fået nyt navn, da regeringen 
ved lov har besluttet, at den gamle 
betegnelse kun må bruges af de 
kommunale ordninger. Det nye navn 
er »Naturbørn«.

Vi har i julen hygget os med at lave 
julegaver og har haft besøg af nis-
sen hver dag. Vi har gået lange ture 
i sneen og tjekket, at der var foder 
i automaterne til de vilde dyr. Vi har 
hængt fedtkugler og nødder op, som 
tiltrækker et væld af fugle i haven, 
som vi nyder at se på og snakke om 

Vi har stadig ikke set tegn på, at vo-
res to søde kænguruer - Minnie og 
Mickey har en unge i pungen, men i 
starten er en unge jo heller ikke stør-
re end en reje. Vi håber stadig.  

www.rosenmark.dk

 

Tlf.: 57526475 - mail: cd@eselektrikeren.dk 

www. eselektrikeren.dk 

ES-Elektrikeren A/S 
Bækgårdsvej 41B 

4140 Borup 
  

 

Hvis I ønsker at høre nærmere eller 
at blive skrevet op på venteliste, er I 
velkomme til at ringe til mig.  

Med venlig hilsen 
Naturbørn v/ Annette Rosenmark

Snekkerupvej 58 · Tlf. 2287 9837  

8
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VIGERSTED BØRNEHUS
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DE GRØNNE PIGESPEJDERE

www.vigerstedspejder.dk

Pigespejderne i Vigersted fylder 40 
år og holder åbent hus lørdag d. 16. 
marts fra kl. 13.30-17.00, hvor 
alle er velkomne til at fejre en stolt 
gruppe. Til 40 års festen vil pigespej-
derne gerne byde velkommen til et 
jubilæum med kage, underholdning 
og fest for hele familien. Tag gerne 
børnene og bedsteforældrene under 
armen og kom og se, hvad pigespej-
derne laver af sjove og spændende 
aktiviteter. 

For de modige og aktive piger fra 9 år 
og opefter er der mulighed for over-
natning i spejderhytten, hvor der sør-
ges for, at der bliver holdt en hyggelig 
aften for dem. Pigespejderne sørger 

selvfølgelig for underholdning og lejr-
bål, sådan at den 40-årige spejderånd 
i Vigersted bliver fejret på ordentlig 
spejder-manér.

Søndag d. 17. marts fra kl. 10-13 
afholdes der spejderarrangement for 
piger i alderen 3 til 10 år og deres 
forældre/bedsteforældre/bonusvok-
sen - søskende er mere end velkom-
ne. Pigerne og deres følgesvend får 
mulighed for at opleve, lære og lege i 
naturen.

For yderligere information kontakt Ma-
rie Lindstrøm på 41408362 eller ma-
rie.lindstroem@godmail.dk 

JUBILÆUMSTIDER FOR PIGESPEJDERNE

Udover at Vigerstedspejderne fylder 
40 år, fylder hele pigespejderkorpset 
100 år i maj. Det bliver til en kæmpe 
fest i Århus, hvor alle pigespejderne i 
hele landet mødes og fejrer jubilæ-
um. Som en optakt til den store fest 
er det muligt for spejderne at tage 
jubilæums-mærker. Pingvinerne er i 
gang med at tage et mærke, hvor de 
bl.a. skal drikke 100 kopper safte-
vand og lave 100 snebolde. 

Caroline Gylling 

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

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

www.farvebuen.dk 



10

VIGERSTED SKOLE

www.vigersted-skole.dk

SKOLEVALG
8. og 9. årgang på Vigersted Skole 
deltog i januar i den landsdækkende 
event »Skolevalg«. Næsten 80.000 
elever fra hele landet deltog. Skole-
valg er en autentisk gennemført valg-
handling for 8., 9. og 10. klasser i 
hele landet. 

Valget blev afholdt torsdag den 31. 
januar 2019, hvor eleverne fik udle-
veret valgkort og stemmesedler, og 
der blev stillet stemmebokse og valg-
urner op på skolen. Det var de par-
tier, der er opstillingsberettigede til 
folketingsvalg senest den 1. novem-
ber, året inden der afholdes Skole-
valg, som eleverne kunne stemme på. 
Torsdag aften var der valgfest, hvor 
eleverne fulgte den landsdækkende 
optælling på storskærm. 

Forud for valghandlingen var der gået 
et tre uger langt valgkamplignende 
undervisningsforløb, der understøt-
ter flere fælles faglige mål. Mandag 
var der paneldebat med deltagere fra 
flere partiers ungdomsafdelinger.   

 

RETTIGHEDSRÅDET  
HANDLEPLANER
Som Unicef Rettighedsskole arbejder 
Rettighedsrådet med at forbedre un-
dervisingsmiljøet. Eleverne har valgt 
tre temaer for dette års indsats: 

Tryghed i omklædningsrummene i 
hallen: Eleverne har opsat skiltning, 
som opfordrer til at man ikke går ind 
i hallen med snavset fodtøj. De har 
endvidere oplevet at mobiltelefoner 
i omklædningsrummene giver an-
ledning til utryghed - bliver der ta-
get billeder af mig? For at imødegå 
dette, er mobiltelefoner ikke tilladt i 
omklædningsrummene i skoletiden. 
Endelig ønsker de at arbejde med at 
hindre indkig i omklædningen, hvis 
døren står åben. 

De fysiske og æstetiske rammer i ud-
skolingens fællesrum - herunder et 
ønske om udsmykning af en af væg-
gene. 

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. 

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
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Endelig en kampagne med fokus på 
elevernes måde at tale til hinanden 
på. 

INTERNATIONALT BESØG
Onsdag 16/1 havde Vigersted Skole 
besøg af en international delegation 
fra Unicef. Formålet med besøget var 
at give et indblik i Vigersted Skole, 
som Unicef Rettighedsskole. 

De besøgende kom fra mange for-
skellige lande, blandt andet Irland, 
England, Norge, Sverige, Island og 
Korea.

De besøgende fik dels en orientering, 
dels en rundvisning. Eleverne fra ret-
tighedsrådet fortalte på engelsk om 
årets handleplaner - hvilket især vakte 
stor beundring hos deltagerne.

Der var stor ros til skolen for det læ-
ringsmiljø, vi i fællesskab har skabt, 
og de var meget imponerede over 
den ro, de oplevede på skolen. De 
var ligeledes også meget begejstrede 
over den måde vi arbejder med Ret-
tighedsskole på. Især den del hvor vi 
arbejder med at få børnekonvention 
til at være en fast del af vores hver-
dag, igennem klassecharter, emne-
dage mv. 

FÆLLESSKABSOPBYGGEN-
DE AKTIVITETER
Vigersted Skole har tre elevråd: ind-
skoling, mellemtrin og udskoling. Alle 
tre tilrettelægger i løbet af skoleåret 
blandt andet forskellige turneringer 
med henblik på at styrke kendskabet 
til hinanden og fællesskabet i afdelin-
gen. 

Indskolingen har afholdt florballturne-
ring, mellemtrin og udskolingen fod-
boldturneringer. 

SKOLEFEST 0. - 6. KLASSE
Skolebestyrelsen har startet en tradi-
tion med skolefest for 0. - 6. klasse 
anden fredag i november. Den første 
fandt sted fredag 9.november. 

Elever og forældre mødte i stort tal 
- tæt på 100 % fremmøde til skole-
komedie ved 6. klasse og optræden 
ved 0. - 3. klasse i Vigersted Hallen. 

Efterfølgende var der gang i mange 
forskellige aktiviteter i indskolingens 
lokaler - hver klasses forældre stod 
for en aktivitet. Der var boder med 
salg af sodavand, kaffe, kage og for-
skellige snaks, pølsehorn med videre. 
Endelig var der diskotek i gymnastisk-
salen. 

En festlig aften for elever, forældre og 
medarbejdere. 

Med venlig hilsen
Jette Wase Hansen

Skoleleder



11

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

VIGERSTED BØRNEHAVE

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

Bestyrelsesformand: Laura Irwin 
Rossing - laura@rossing.dk

I december blev det traditionen tro til 
en juletræsfest. Personalet havde lagt 
en masse energi i at få den fine fest til 
at lykkes og der var som sædvanligt 
slikposer, juletræ og mulighed for at 
være kreativ i værkstedet. Tak til per-
sonalet for et flot arrangement og tak 
til forældrene for trofast fremmøde.

Efter nytår er det nye klatretårn på le-
gepladsen klar til leg. De seje unger 
får brugt deres muskler, deres mod, 
deres balance og deres motorik. 

Klatretårnet er den første del af en 
gennemrenovering af legepladsen. 
Planen er, at Børnehusets dejlige ude-
areal i løbet af de næste 5 år, bliver 
fornyet. På legepladsen vil der bliver 
bygget/skabt nye udfordringer til bør-
nenes bevægelse og leg. Børneha-
vens nye klatretårn var første etape. 
Næste gang bliver det noget til de 
yngste inde på vuggestuens lege-
plads.

Børnehuset og forældrebestyrelsen 
har i fællesskab talt om ønsker og 
drømme for udearealerne og har valgt 
at fortsætte i den lidt naturlegeplads-

lignende stil med rå stolper mm. Vi 
har genbrugt vores gamle rutscheba-
ne og synes allerede, at klatretårnet 
falder naturligt ind i omgivelserne.

Som altid er man velkommen til at 
kontakte os fra forældrebestyrelsen 
eller Børnehusets leder Maria for 
spørgsmål eller hvis man ønsker at 
komme på besøg.

På bestyrelsens vegne, 
Julie Ellekrog Zeuthen

NYT FRA VIGERSTED BØRNEHUS

VIGERSTED BØRNEHUS

Børnehavens store 
børn på vores nye 

klatretårn.

Krea hos Manuela
 i værkstedet.

Michael Chiamchanthuek
Rusgård Bakke 40, 4100 Ringsted

Tlf. 57 52 52 57
Mobil 40 51 40 75
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VIGERSTED FORSAMLINGSHUS 

www.vigerstedforsamlingshus.dk

SPIDSBELASTNING   
I FORSAMLINGSHUSET
Snart kommer forsamlingshusets trav-
leste tid. Konfirmationerne. De ligger 
typisk i slutningen af april til slutnin-
gen af maj. Det betyder, at der kan 
opstå pressede tider i forbindelse 
med udlejning. Vi forsøger naturlig-
vis at hjælpe så mange som muligt 
med at få afholdt den store festdag. 
I kan læse mere om betingelserne på 
http://www.vigerstedforsamlingshus.
dk/index-filer/Page494.htm. 

GENERALFORSAMLING
Den 18. marts kl. 19.30 afholder 
Støtteforeningen for Vigersted For-
samlingshus generalforsamling i hu-
set. Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Vigersted Forsamlingshus er et så-
kaldt nøglehus og kan som sådan ikke 
lejes med vært. Den daglige drift med 
udlejning, vedligeholdelse og rengø-
ring står støtteforeningen for. Hvis vi 
fremover skal have et forsamlingshus i 
byen, er det derfor vigtigt at medlem-
mer af foreningen møder op og giver 
deres besyv med - eller tilbyder de-
res hjælp - på generalforsamlingen. Et 
medlemskab koster 200 kr. om året 
og giver 10 % rabat ved leje af huset. 
Du kan blive medlem ved at henvende 
dig til Mathea Jensen eller ved at læse 
nærmere på hjemmesiden. Her kan 
du også se, hvem der er medlem af 
bestyrelsen.

HUSET GENNEM TIDERNE
Vidste du:

• at huset blev bygget i 1903?

• at der i 1904 var karlegymnastik 
 i salen under ledelse af ungkarl  
 Niels Larsen, Vigersted?

• at der i starten ikke måtte   
 udskænkes alkohol i huset?

• at man i 1930erne kunne se   
 biograffilm med Fy og Bi i huset?

• at dilettanten i 1943 spillede  
 teaterstykket »Tyrannens Fald«  
 med stor succes?

• at man i 1951 kunne træffe  
 sognerådsformanden og kom-  
 munesekretæren i huset hver   
 fredag fra kl. 10-12?

• at der i 1960´erne blev afholdt  
 pigtrådsballer i huset med bl.a  
 The Rocking Ghosts, The Zorros  
 og The Royal Strings?

• at ejerskabet i 1973 blev over- 
 draget til Ringsted Kommune?

• at støtteforeningen i 1983 overtog  
 forpagtningen af huset og samtidig  
 foretog en gennemgribende reno- 
 vering?

• at huset har været en del af   
 Vigersteds kultur i 116 år?

Mathea Jensen
40 50 50 98

mot.jensen@gmail.com

Lejerne er kreative.

I baggrunden scenetæppet fra 
1983 syet af  1629 lapper fra 

damernes balkjoler. Alle har været 
båret til bal i forsamlingshuset.

Osted Slagter og selskabslokale
v/ Kennet Hansen

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

12

 

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

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

KÆRE ALLE SAMMEN
Så har foråret igen fået tag i os alle 
sammen og vi kan nu endelig for alvor 
glæde os til, at det hele springer ud i 
fuldt flor. Netop dette forår er noget 
helt specielt for os her på Kværkeby 
Friskole. Det er nemlig i år, at vi, for 
første gang, skal føre vores ældste 
elever til afgangsprøver. 

Der var ikke mange af os, der havde 
dette i tankerne, da vi for 6,5 år åb-
nede skolens døre for allerførste gang, 
men der skal ikke herske nogen tvivl 
om, at vi i dag glæder os rigtig meget 
til at kunne ønske dem held og lykke 
med deres prøver og god vind på de-
res videre rejse igennem livet.

At vi nu endelig skal føre vores første 
9. klasses elever til afgangsprøve, er 
altså et vigtigt pejlemærke for skolens 
udvikling, der viser, at vi nu er nået 
rigtig langt. Det er selvfølgelig ikke det 
samme som, at der ikke stadig er rig-
tig meget , som vi gerne vil med sko-
len, men det er blot med til at vidne 
om, at det går rigtig godt her på vores 
skole. 

SKOLEN OG KULTUREN 
Selv om det primære for os er at drive 
en rigtig god skole, som vi er stolte af, 
så er vi også rigtig glade, når vi også 
får lov til at være et lokalt omdrej-
ningspunkt for forskellige kulturelle 
aktiviteter.  

Et rigtig godt eksempel på dette var 
det meget store event, hvor Youtuber 

FARVEL TIL EN AF 
VORES MANGEÅRIGE 
MEDARBEJDERE
Nogle gange er det tid til at sige 
farvel til en medarbejder, fordi han/
hun ønsker at prøve noget helt nyt, 
og det var netop det vi gjorde, da vi 
sidst i januar måned sagde farvel til 
en af vores mangeårige pædagoger 
i SFOen. 

Jan Hansen har været med lige fra 
starten af og vi var faktisk noget over-
raskede, da han pludselig meldte ud, 
at han ønskede at stoppe for at be-
gynde at studere. Det er faktisk me-
get få medarbejdere, som vi har måtte 
sige farvel til på Kværkeby Friskole. 
Vi kan derfor roligt sige, at vi har et 
meget stabilt og sammentømret hold 
af medarbejdere, der hver dag på 
bedste vis arbejder for, at skolen fun-
gerer på bedste vis. Der er ingen tvivl 
om, at der er mange parametre, der 
skaber en god skole, men en af de 
vigtigste mener jeg er, at der ikke er 
for stor udskiftning i personalegrup-
pen. På den måde sikrer vi nemlig, at 
vi får en stabil og kendt kultur, der 
skaber fundamentet for at eleverne 
kan føle sig trygge i hverdagen. 

Vi har den største respekt for, at Jan 
Hansen ønsker at prøve kræfter med 
noget helt nyt og ønsker ham det 
bedste i fremtiden.

Til sidst vil jeg gerne ønske jer et rig-
tig godt, lunt og solrigt forår.  

Jan Glerup,  
Skoleleder

Albert Dyrlund løftede taget sidst i ja-
nuar måned. Hele 400 gæster havde 
en kæmpefest og det var således 
børn og unge fra hele Ringsted der 
mødte op. Ringsted kom for en kort 
stund til Kværkeby. 

Ud over de store fester er det også 
muligt at leje skolens festlokale, samt 
køkkenfaciliteter med videre. I skal 
blot kontakte skolens kontor, så kan 
vi informere nærmere om de mulig-
heder som der er. 

VELKOMMEN TIL ANDREAS 
MØLGAARD KRISTENSEN 
Vi føler os faktisk rigtig heldige, idet 
vi har fået muligheden for at tilbyde 
en rigtig dygtig musiklærer, at han kan 
benytte skolens musiklokale, hvor han 
tilbyder at undervise nogle af vores 
elever eneundervisning i trommer, 
guitar, klaver, bas og meget mere. 

Andreas er uddannet på Musikviden-
skabeligt institut og har derefter læst 
videre på konservatoriet. Det er altså 
et meget dygtigt musikmenneske, der 
er tilknyttet skolen og det giver nogle 
rigtig gode muligheder for at tilbyde 
undervisning til vores elever. Andreas 
startede op med 8 elever og i skri-
vende stund, ved jeg ikke om han har 
plads til flere elever. Hvis du er inte-
resseret i at få undervist dit barn om 
eftermiddagen, kan du blot kontakte 
skolens kontor, så skal vi nok formidle 
den videre kontakt.
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Vigersted Forsamlingshus
Huset bestilles helst på mail: 

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

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

Borgerforeningen sluttede 2018 med 
en fantastisk julefest på Kværkeby 
Friskole. Der var alt, hvad der skulle 
være til en rigtig julefest - god jule-
mad, julegaver og godteposer til bør-
nene, og så kom julemanden selvføl-
gelig og dansede om juletræet med 
børn og voksne. Vi takker alle vores 
sponsorer, der var med til at gøre det 
til en festlig aften. 

Vi begyndte også det nye år med et 
brag af et børnediskotek, hvor 400 
børn og voksne lagde vejen forbi 
Kværkeby Friskole, der var omdannet 
til et stort diskotek med forældrecafe. 
Der var selvfølgelig en grund til, at så 
mange kom til Kværkeby denne aften 
- nemlig YouTuber Albert Dyrlund. 
Det blev en aften, børn og forældre 
sent vil glemme. De fik, hvad de kom 
efter - en stor stjerne hos børnene på 
nært hold, og jubelen var ubeskrive-
lig, da Albert gik på scenen. Alle fik 
selvfølgelig et foto af dem selv med 
deres idol. En stor succes var i hus 
denne aften. Også her skal der lyde 
en stor tak til sponsorer og hjælpere, 
der gjorde, at vi kunne gennemføre 
dette arrangement i samarbejde med 
dj Morten Stuckert.

Nyt program for 2019 er på vej. Følg 
os på facebook og hjemmesiden kva-
erkeby.com

Finn Andersen

14

TAK TIL VORES   
SPONSORER
Julearrangementet:   

• Sams i Ringstedet

• Skjold Burne

• Bog & Ide

• Sportsmaster

• Klint’s Guld & Sølv Ringsted

• Saaby’s Eftf. Ringsted

• Tøjeksperten i Ringsted

• Jyske Bank

• Sparekassen Sjælland - Fyn

• Arbejdernes Landsbank

• Sydbank

• REMA på Kasernegrunden

• Matas i Ringstedet

• Ringsted Outlet

• Sport 24

Børnediskoteket med    
Albert Dyrlund:

• Jordankertjenesten ProFound

• Deko by Lind

• Ringsted Pallehandel

• Midtsjællands Totalservice

• Thomas Kroghøj
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VIGERSTED OG KVÆRKEBY KIRKER

Hele Påskeugen er der noget særligt 
på færde i kirkerne

Palmesøndag d. 14. april fejres 
med palmegrene, sang og musik, når 
vi holder børne- og familiegudstje-
neste i Vigersted kirke. Ungdomsko-
ret vil synge så smukt, at selv englene 
synger med og alle børn (og voksne) 
inviteres til at hoppe ind i historien 
om dengang Jesus red ind i Jerusa-
lem på et æsel. Vi skal sammen lave 
et optog, svinge med palmegrene 
og fejre indledningen på påskeugen. 
Børn, babyer og deres forældre, som 
har gået til babysalmesang eller mu-
sikalsk legestue i medvirker også ved 
gudstjenesten.

Skærtorsdag d. 18. april kl. 16.30 
i Kværkeby og kl. 19 i Vigersted 
synger kirkernes nye voksenkor ved 
begge gudstjenester. Skærtorsdag 
handler om Jesus sidste måltid med 
sine venner, hvor han gør brød og vin 
til noget særligt, så vi altid kan samles 
med ham ved det måltid. »Mærk hvor 
han nu gør din byrde til sin« (68 - Se 
hvilket menneske). Voksenkoret er op-
stået ud af de senere års »ad hoc« 
kor og ca. 20 voksne sangere øver nu 
fast hver onsdag aften. 

Langfredag d. 19. april kan man 
både gå en vandretur i foråret og op-
leve smuk musik. Langfredags fortæl-
lingen rummer det hele, fra inderlig 
kærlighed til grusom død, mens Je-
sus beder for sine fjender. Fra forhø-
ret efter tilfangetagelsen, over dom-

PÅSKEN OG MUSIKKEN

fældelsen til kors og begravelse. Vi 
går dagen igennem og begynder i 
Haraldsted Kirke med fælles guds-
tjeneste kl. 10.30, her er Langfre-
dagens tekster og salmer og lys at gå 
på i mørket. Efter gudstjenesten kan 
man gå med på en meditativ vandring 
med flere små pauser og bibelske + 
poetiske ord til dagen ad Oplevel-
sesstien langs Haraldsted Sø. Vi går 
sammen i en vekslen imellem stilhed 
og stilfærdig samtale til Kværkeby 
Kirke. Her er der musikgudstjeneste 
kl. 14.00, hvor Winnie Bugge Frand-
sen ind imellem de bibelske læsnin-
ger vil spille smukke klassiske stykker 
på tværfløjte og traversfløjte akkom-
pagneret af kirkernes organist Mia 
Engsager. Med fællessalmer og kort 
betragtning runder vi dagen af ved ca 
15, som var den »niende time«, Jesus 
døde på korset - Vi tænder lys, læg-
ger liljer på kirkens gulv og synger 
»Min Jesus lad mit hjerte få« på Carl 
Nielsens smukke melodi.

Winnie bor i Vigersted og er oprindelig 
uddannet på tværfløjte fra konserva-
torierne i Odense og London. I 2011 
afsluttede Winnie endnu en kandidat-
uddannelse på traversfløjte, som er 
en fløjte fra renæssancen. Hun spiller 
rundt omkring i hele landet som både 
solist og orkestermusiker.

Påskedag d. 21. april er der stor 
glæde og fest i de flot pyntede kir-
ker med Påskeliljer og andre gule 
forårsbebudere overalt - et Påskehav! 
Englene fortæller, at Jesus ikke er i 
graven, han er opstået og er gået i 
forvejen. Det fejrer vi ved at synge 
vore store Påskesalmer og lytte til 
blødt basunspil fra Kasper Smede-
gaard Thaarup, der samme med Mia 
Engsager gør dagen ekstra musikalsk. 

Kasper tiltrådte 1. januar i år som 
Solobasunist i DR Symfoniorkesteret 
efter at have spillet solobasunist i Det 
Kgl. Kapel fra 2008-2018, og før det 
solobasunist i DR Underholdnings-
orkestret i 11 år. Kasper har omfat-
tende koncert virksomhed i ind- og 
udland både som solist og som kam-
mermusiker med bla. Det Kgl. Ka-
pels Messingkvintet og Den Danske 
Basun Kvartet, som skulle have givet 
koncert i Vigersted i efteråret i 2017, 
men desværre blev forhindret pga. 
sygdom. Men nu har man chance for 
både at fejre festlig Påske og høre 
Kasper spille i Kværkeby Kirke kl. 
9 og i Vigersted Kirke kl. 10.30. 

2. påskedag 22. april fortsætter fe-
sten kl. 10.30 i Vigersted Kirke. Der 
er stadig glæde, der skal fejres, sal-
mer, der skal synges, store ord, der 
skal siges og tænkes og gule blom-
ster at nyde - fordi Påskens glæde er 
for alle sanser, hele menneskelivet og 
til alle tider. 
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»KONGEN DER IKKE KUNNE SOVE« 
Musikfortælling for børn og voksne med Englekoret og Ungdomskoret i 
Vigersted kirke lørdag d. 23. marts kl. 13.00.

»Kongen der ikke kunne sove« stammer fra den tyske børnebog: »König 
Hüpf der I« af Helme Heine. I 2017 blev Mia Engsager inviteret til at 
komponere 7 sange til fortællingen til Køge musikskoles kompagnon-
ordning. i den forbindelse besøgte hun fem 0.klasser, og børnene hjalp 
hende med gode idéer til sangene om den travle konge, der kun 
kan sove, hvis han hopper i sengen. Herefter blev forestillingen 
opført for første gang sammen med hele 500 0.-klasses børn fra 
Køge kommune og deres musiklærere.

Lørdag d. 23. marts kl. 13.00 kan alle børn med familie op-
leve den sjove historie fortalt, dramatiseret og sunget af Engleko-
ret og Ungdomskoret. Sangene giver lyst til at danse, og historien 
er både sjov og dramatisk.  Ved klaveret sidder Michael Sunding, 
Maj Berit Guassora spiller trompet og instruerer, og Mia Engsager 
er korleder og basunist.

 

FORÅRSKONCERT OG SANGAFTEN  
MED VOKSENKORET

Onsdag d. 10. april kl. 19.00 i Vigersted kirke
Kirkernes nye voksenkor inviterer til hyggelig forårskoncert og sangaften 
i Vigersted kirke. Koret synger et kort program med både danske og en-
gelske sange. Der vil også være fællessang og alle kan at synge med på 
nogle dejlige forårs sange. Vel mødt til en hyggelig aften i Vigersted kirke.

Der er stadig plads til flere i koret, alle, der har lyst velkommen til at komme 
og prøve at synge med, når koret øver i Vigersted kirke om onsdagen kl. 
18.45-20.15. 

PILGRIMSVANDRING
Vores nye anden kirkesanger 
Gitte Paxevanos vil d. 19. april 
kl. 19 i Vigersted Konfirmand-
stue fortælle om sin vandring 
på den portugisiske del af cami-
noen sidste forår. Gitte viser bil-
leder og fortæller om turen, om 
sin egen oplevelse, men også 
om, hvad en pilgrimsvandring er 
og hvad vandring gør ved sind 
og krop. 
Langfredag vandrer Gitte med 
os på den meditative vandring 
ad Oplevelsesstien fra Harald-
sted til Kværkeby (evt. vandrer 
vi kun til Roskildevej og derfra 
med minibus).

FORÅRETS SANGCAFÉER
Vi synger sammen tirsdag d. 26. marts og tirs-
dag d. 28. maj kl. 10.30-12.15 i Vigersted 
præstegård. 

Vel mødt!
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ENGLEKORET SYNGER I TIVOLI
Det er sjovt at synge i kor, og der er kommet 
mange nye kormedlemmer i Englekoret i år. 14 
børn fra 1.-4. klasse synger med hver onsdag, 
og det er dejligt, at så mange har fået øjnene op 
for kor og sang. Vi øver onsdag kl. 15.45-16.45 
i konfirmandstuen i Vigersted Præstegård, og 
hvis nogle flere har lyst til at prøve, er man vel-
kommen.

Lige nu er forberedelserne startet, så koret kan 
blive klar til at skulle synge i Tivoli ved Børne-
korenes dag d. 12. maj sammen med Ung-
domskoret. Børnene er spændte og glæder sig 
med sommerfugle i maven! Hvis man skulle have 
lyst til at høre dem og give dem en varm klap-
salve, så synger de på Plænen kl. 16.10-16.30, 
hvor vi også møder andre børnekor fra hele lan-
det. Der skal synges, hygges og naturligvis prø-
ves en masse forlystelser. 

2. PINSEDAG DEN 10. JUNI 
VED VRANGE SKOV 

GAMLE TRAKTØRSTED KL. 10.30
I år fejrer Ringsted Sorø Provsti tre fælles store guds-
tjenester og vi er med ved friluftsgudstjeneste sammen 
med Haraldsted og Jystrup og hvem der ellers har lyst 
ude i skoven ved Haraldsted Sø og Vrange Skov gamle 
Traktørsted (nu skovskole). Pinsens salmer og festlig 
sang med flere kor, høj stemning og sikkert Pinsesol, 
der glimter i søen. Efter gudstjenesten er der fælles 
picnic på medbragt mad og vel også en lille kaffe / 
kage, måske endda en pølsebod. Før og efter kan man 
vandre og nyde Oplevelsessti og natur - måske endda 
nyde en dukkert? 

De øvrige fælles gudstjenester er i Klostermarks kirken 
og i Sorø i Lynge-Vester Broby ved Susåens bred. 

Se mere i dagspressen. 

Søgade 26, 4100 Ringsted

Søgade Begravelse
3639 5810
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HEJ ALLE I FRA 3. KLASSE PÅ VIGERSTED SKOLE – MINIKONFIRMAND?
Det var sjovt og hyggeligt her i januar med dem fra Kværkeby - nu er det Vigersteds tur!

Vi mødes onsdage i maj 2019, - d. 8., 15., 22. og 29. maj kl. 14.00-15.30 i Vigersted Konfirmandstue og 
Vigersted Kirke. Gitte, Anne-Marie, Mia (kirkesanger, præst og organist) 

Står for det og vi henter jer på skolen, når I får fri kl. 13.35 og følges ad. Kl. 15.30 følger vi jer tilbage igen. 

Festgudstjeneste for hele familien søndag d. 2. juni kl. 10.30 i Vigersted Kirke 

MINI-KONFIRMAND er et tilbud fra kirken til alle børn i 3. klasse, der har lyst til at lære kirken at kende. 

Man behøver ikke være døbt for at deltage.

•  Vi fortæller spændende historier   
 fra Bibelen. 

•  Vi opdager kirken.

• Vi synger sange og salmer, laver fagter  
 og danser. 

• Vi laver forskellige aktiviteter (som f.eks.  
 at tegne, klippe, male og spise lakridsfisk).  

•  Vi laver drama - små skuespil.

• Vi forbereder afslutnings-fest og   
 gudstjeneste. 

Har DU lyst til at være MINIKONFIRMAND?

Så meld dig til ved at skrive til amnm@km.dk senest d. 26. april (vi skal være mindst fem for at gennemføre)

KIRKEHØJSKOLEN MIDTSJÆLLAND 
INDBYDER TIL WEEKEND 16.-17. MARTS OM SKAM 

I JYSTRUP STALDEN 
Vi har inviteret Tommy Thambour og Tove Gam Gade til fra hver deres synsvinkel på landskabet at 
sige noget om fænomenet skam. Lørdag d. 16. marts kl. 9.30 - 14.00 og søndag gudstjeneste 
i Jystrup Kirke kl. 10.30 og derefter frokost og foredrag med Tove Gam Gade. 

Skam opstår både naturligt i forhold til skyld, når man har gjort noget, man ved, ikke er godt. Det er 
en naturlig og sund skamfølelse, knyttet til reel skyld, der kan rådes bod på og søges tilgivelse for.

Den svære skamfølelse opstår, når omgivelser og erfaring giver et menneske oplevelse af, ikke at 
måtte være, som man er. Sært nok opstår denne følelse tit i forhold til noget, man ingen skyld har i, 
eller kontrol over overhovedet. De overlevende ofre for store ulykker og katastrofer, hvor mange er 
omkommet, kan føle en uforklarlig skam over at leve. Ofre for svære forbrydelser, som overgreb eller 
voldtægt kan føle voldsom skam og livskriser som skilsmisse eller fyring kan også udløse voldsom 
skam. 

Der er tilmelding til weekenden hos Lars Storm Kristensen på LSKR@km.dk, senest 8. marts.

Pris 165 kr. betales på stedet.

VIGERSTED OG KVÆRKEBY KIRKER

Tove Gam 
Gade, syge-
huspræst 
og phd.

Tommy Tham-
bour, psyko-
terapeut og
cand.mag.
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HVOR HENVENDER
 MAN SIG VED DÅB, 
BEGRAVELSE MM.?

DÅB - aftales med sognepræsten.

VIELSE - aftales først med sogne-
præsten. Dernæst henvender man 
sig til rådhuset i bopælskommunen. 
Her udstedes en prøvelsesattest, gyl-
dig 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.
2. kirkesanger (vikar) 
Gitte Paxevanos · tlf. 21 73 31 52.

VIGERSTED MENIGHEDSRÅD
Formand Asger Bak, Bastebjergvej 3, 
tlf. 40738733, Asger@abglobal.dk

Næstformand og Kirkeværge
Søren Hansen, Nebsmøllevej 1,   
tlf. 45 80 23 96, soeren@dlgtele.dk

Kasserer Uffe Larsen, Kærehave 28, 
tlf. 57 52 52 47 / 21 64 41 47 · 
uflars@gmail.com

Medlem Irene Petersen, Bredagervej 1 
tlf. 57 52 52 38

Medlem Inger Vendler, Degnebakken 19, 
tlf. 61 40 68 61, ivendler@gmail.com

Medlem Lena Uldall Otto, Degnebakken 24, 
tlf. 57 52 56 17, lena@brixager.dk

KVÆRKEBY MENIGHEDSRÅD
Formand Martin Pedersen, Bjergvej 
35, tlf. 57 53 30 50, tuck@pc.dk

Næstformand Birgit Nielsen,
Nordbæksvej 68, tlf. 57 52 51 19,  
birgitnielsen@mail123.dk

Kirkeværge Gurli Birkholm Petersen,
Bjergvej 52, tlf 57 52 55 92, 
gurli.k.by@gmail.com

Kasserer Uwe Wolter, Kirkevej 37,   
tlf. 26 83 08 71, uwetronic@gmail.com

Bygningskyndig: Arne Rugtved,  
Nordbæksvej 76, tlf. 22 15 73 15,  
arnerugtved@dlgmail.com

Medlem Iris Bremer Henriksen,    
tlf. 20 20 52 70,     
nyvang.henriksen@tdcadsl.dk

SIDEN SIDST

VIGERSTED SOGN
DØDE OG BEGRAVEDE
10.11  Bent Erling Olsen
08.12  Poul Alfred Vintersfjord
16.12  Hans Ole Jensen
17.01 Poul Gunnar Olsen

KVÆRKEBY SOGN
VIEDE OG VELSIGNEDE
23.11  Cecilie Kronvold Rasmussen  
 og Johan Holm Hansen

23.12  Janne Henriksen og

            Jesper Dan Igre

DØDE OG BEGRAVEDE
15.10  Leif Sørensen
12.11  Poul Aksel Nielsen
28.12 Ebba Sofie Hansen
29.12  Kaj Villy Bøgelund
04.01  Jesper Dan Igre
18.01  Marie Kirstine Jensen

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 arran-
gementer for dig, der ikke kan køre 
selv. Ring og hør nærmere hos 
præsten på tlf. 57 52 52 35.

VIGERSTED-KVÆRKEBY 
LOKALNYT 

Nr. 2 - 2019: deadline 5. maj
- udkommer 4. - 12. juni.

Nr. 3 - 2019: deadline 4. aug.
- udkommer 3. - 9. september.
Nr. 4 - 2018: deadline 3. nov.
- udkommer 3. - 9. december.

LOKALNYT UDGIVES AF: Viger-
steds og Kværkebys menighedsråd 
samt institutioner og foreninger.
REDAKTION: Anne-Marie Nybo 
Mehlsen (ansvarshavende) Mariann 
Hansen (kasserer) Asger Bak, 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: Kim Formsgaard
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DAG TIDSPUNKT ARRANGEMENT STED
  3. marts 10.30 Fastelavn · Gudstjeneste med Englekoret Vigersted Kirke
  3. marts 11.30 Fastelavnsfest.Vigersted Lokalråds Aktivitetsudvalg Vigersted Hallen (T)(E)
  5. marts 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved*
  9. marts 10.00 Gymnastikopvisning. Vigersted Idrætsforening Vigersted Hallen
10. marts   9.00

10.30
1. søndag i fasten · Gudstjeneste Vigersted Kirke (tårn)(K)

Kværkeby Kirke (dåb) 
11. marts 19.30 Stormøde. Vigersted Dilettanten Vigersted Forsamlingshus
13. marts 19.00 Foredrag om Havørnene på Midtsjælland Vigersted Forsamlingshus
13. marts 19.00 Generalforsamling. Vigersted træningscenter Vigersted Hallen
16. marts   9.30 Kirkehøjskole Jystrup Stalden 
16. marts 13.30 Pigespejderne fylder 40 år - Åbent hus  Spejderhytten
17. marts 10.30 2. søndag i fasten · Kirkehøjskole Jystrup Kirke og Stalden
18. marts 19.30 Generalforsamling Støtteforeningen for Forsamlingshuset Vigersted Forsamlingshus 
19. marts 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved
20. marts 19.00 Generalforsamling. Vigersted idrætsforening Vigersted Hallen
23. marts 13.00 »Kongen, der ikke kunne sove« med Englekor og Ungdomskor Vigersted Kirke
24. marts 10.30 3. søndag i fasten · Gudstjeneste Kværkeby Kirke (K)
26. marts 10.30 Sangcafé Vigersted Konfirmandstue
31. marts 10.30 Midfaste · Gudstjeneste Vigersted Kirke

  2. april 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved
  7. april   9.00

10.30
1Mariæ bebudelse · Gudstjeneste Vigersted Kirke (tårn) (K)                                    

Kværkeby Kirke

  9. april 19.00 Pilgrimsaften med Gitte Paxevanos Vigersted Konfirmandstue
10. april 19.00 Forårskoncert med Voksenkoret Vigersted Kirke
14. april 10.30 Palmesøndag · Børne og familiegudstjeneste med Ungdomskoret Vigersted Kirke
16. april 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved
18. april 16.30

19.00
1Skærtorsdag · Gudstjeneste med voksenkoret Kværkeby Kirke 

Vigersted Kirke
19. april 10.30

14.00
1Langfredag · Fællesgudstj. efterflg meditativ vandring Oplevelsesstien 
1Langfredag · Musikgudstj. Winnie Bugge Frandsen, tværfløjte

Haraldsted kirke 
Kværkeby Kirke

21. april   9.00
10.30

1Påskedag · Gudstjeneste Vigersted Kirke (K)
Kværkeby Kirke

22. april   9.00
10.30

12. påskedag · Gudstjeneste Jystrup Kirke
Vigersted Kirke

28. april   9.00
10.30

11. søndag efter påske · Gudstjeneste Valsølille Kirke
Kværkeby Kirke (K)

30. april 10.30 Sangcafé Vigersted Konfirmandstue

  5. maj   9.30+11.15 12. søndag efter påske · Konfirmation Vigersted Kirke
  5. maj 19.00 Nattergaletur i reservatet Fuglereservatet, Bjergvej 77
  7. maj 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved
12. maj 10.00+11.30 3. søndag efter påske · Konfirmation Kværkeby Kirke
17. maj 10.30 Bededag · Gudstjeneste Vigersted Kirke
19. maj 10.30 14. søndag efter påske · Gudstjeneste Kværkeby Kirke (K)
21. maj 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved
23. maj 19.00 1Reservatets historie Fuglereservatet, Bjergvej 77
26. maj   9.00

10.30
15. søndag efter påske · Gudstjeneste Valsølille Kirke

Vigersted Kirke
26. maj 10.00 1Fuglenes Dag i reservatet Fuglereservatet, Bjergvej 77
28. maj 10.30 Sangcafé Vigersted Konfirmandstue
30. maj   9.00

10.30
1Kristi Himmelfartsdag · Gudstjeneste Vigersted Kirke* (K)

Jystrup Kirke*

  2. juni   9.00
10.30 16. søndag efter påske · Gudstjeneste Kværkeby 

Vigersted Kirke Minikonf.afslutn.
  2. juni 13.30 Guidet bustur. Egnsspilsprojektet Sporvejsmuseet Skjoldnæsholm (T)(E)
  4. juni 19.00 Aftentur i reservatet Fuglereservatet, Bjergvej 77
  9. juni   9.00

10.30
1Pinsedag · Gudstjeneste Vigersted Kirke (K)

Kværkeby Kirke
10. juni 10.30 2. pinsedag · Fælles Friluftsgudstj. Søhøjlandet Oplevelsesstien Vrange skov Traktørsted
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