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www.vigersted-if.dk

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

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

Signe Andersen
Vigersted Bygade 39
Tlf. 57 67 64 69

Endnu ikke udpeget 
medlem.

Vigersted 
idrætsForening
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Så er sommeren ved at være på 
hæld, og vores sæson 2014/15 er 
klar til at starte op igen. Håber i har 
haft en dejlig sommer, og har samlet 
en masse kræfter, som i kan brænde 
af på holdene. Igen i år har vi en mas-
se at tilbyde børn, unge og voksne, så 

nyt Fra gymnastikaFdelingen

kom og vær med. Vi har også fået nye 
instruktører på vores hold, og det er vi 
meget glade og taknemmelig for. Som 
noget helt nyt i år tilbyder vi Børne 
Crossgym, og så har vi jo vores Pro-
track, som nu kan bruges optimalt, da 
instruktørerne har været på kursus i 

at benytte den. Vi glæder os til at se 
nye som kendte ansigter.

Mange gymnastik hilsner
Karina Kristensen tlf. 21 42 12 10
Formand for VIF gymnastik afdeling

Filur-holdet 
Forældre/barn 1-3 år 
Lørdag kl. 9-10 i Vigerstedhallen. 
Instruktører: Michelle, Klaus og Julie.

mini-spook gymnastik 3-4 år
Torsdag kl. 15.45-16.45 i Vigersted 
Hallen. Instruktører: Anja og Henriette. 

Zapp gymnastik 5-6 år
Tirsdag kl. 16.45-17.45 i Vigersted 
Hallen. Instruktører: Lene, Sofie og Anja. 
Hjælpeinstruktører: Philip og Simon.

magic mix spring/rytme 7-9 år
Tirsdag kl. 16.45-17.45 i Vigersted 
Hallen. Instruktører: Karina, Pia og Anja. 
Hjælpeinstruktører: Philip og Simon.

Vigersted Crossgym 10-15 år
Torsdag kl. 17 - 18 i Vigersted Hal-
len. Instruktører: Marianne, Lena og 
Nikolai.

twister dansehold 6-12 år
Torsdag kl. 16.45-17.45 i gymnastik-
salen. Instruktører: Nanna og Tenna.

Vigersted iF tilbyder i år Følgende hold

Zumba  
Tirsdag kl. 18-19 i Gymnastiksalen 
på Vigersted Skole. Instruktør: Jeanet.
Lørdag kl. 9-10 i Gymnastiksalen på 
Vigersted Skole. Instruktør: Jeanet.

yoga
Grundet stor efterspørgsel søger vi 
en yoga-instruktør. Kontakt Karina på 
tlf. 21 42 12 10, hvis du er interes-
seret i at blive instruktør.

inliners - familiehold
Lørdag kl. 8-9 i Vigersted Hallen. 
Kontaktperson: Anne Marie Hellmann 
tlf. 57 52 89 24.

Vakse Voksne 50+
Torsdag kl. 9-10 i Vigersted Forsam-
lingshus. Med efterfølgende kaffe og 
hygge. Instruktør: Berit Galberg tlf. 22 
21 23 25
 
Vigersted træningscenter
Prisen er kr. 200,- i indmeldelse og kr. 
100,- om måneden. Man kan i samme 
medlemskab deltage i cross-gym og 
bodybike. Kontaktperson:  Kurt Noack 
tlf. 57 52 52 06

kom og vær med, 
alle hold har opstart  i uge 37

bodybike 
Tirsdag  og torsdag kl. 18-19 i Vi-
gersted Hallen. Kontaktperson: Kurt 
Noack 57 52 52 06

Crossgym
Tirsdag kl. 18-19, fredag kl. 17-18 
og søndag kl. 17-18 i Vigersted Hal-
len. Kontaktperson: Kurt Noack tlf. 57 
52 52 06

Læs mere om vores hold og aktiviteter 
på hjemmeside, www.vigersted-if.dk
Tilmelding til gymnastikholdene sker 
via hjemmesiden eller ved at møde op.
Tilmelding til de øvrige aktiviteter kan 
ske ved at kontakte de angivne kon-
taktpersoner.
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Vi håber, at alle har haft en rigtig god 
sommer. Vejret har jo været fanta-
stisk.  Vi glæder os rigtig meget til 
at komme i gang med en ny sæson.  
Som man kan læse under de forskel-
lige afdelinger er der en del aktivi-
teter, som vi glæder os til at se en 
masse deltage i. Vi håber, at I alle vil 
benytte vores  hjemmeside: www.
vigersted-if.dk, hvor I i august måned 
vil kunne læse om de forskellige ak-
tiviteter. Vi ser meget hen til at se så 
mange tidligere deltagere og mange 
nye på de forskellige hold. Vi starter 
op den anden uge i september 2014.  
Vi glæder os til en aktiv sæson, hvor 
alle vores dygtige instruktører vil give 
jer nogle dejlige timer med masser af 
motion og hygge.

Hjemmeside: www.vigersted-if.dk.
Birte Noack

57525206/ bno@ofir.dk

bestyrelsen 
siden sidst

Nu er sommerferien overstået og vi 
håber på, at alle har haft en god som-
mer. Vi starter på vores 7. sæson. Vi 
har på nuværende tidspunkt ca. 200 
medlemmer og det er dejligt,  at så 
mange benytter vores center. Der er 
plads til flere.
Prisen er kr. 200,- i indmeldelse og kr. 
100,- om måneden. Som noget helt 
nyt kan man i samme medlemskab 
deltage i CrossGym og Body Bike.

Kurt Noack
20651106 / kno@ofir.dk

nyt Fra 
træningsCentret

Vi har været meget glade for det nye 
lokale, som vi har fået lavet til Body 
Bike og heldigvis er der en  del, som 
møder op tirsdag og torsdag.
Vi fortsætter med Body Bike  tirs-
dag kl. 18.00 - 19.00 og torsdag kl. 
18.00 - 19.00.  Mød op - der er le-
dige cykler. Vigersted BodyBike kan 
findes på  facebook.
Vi starter tirsdag den 9. september 
2014.

Kurt Noack
20651106 / kno@ofir.dk

body bike

Det er gået over al forventning med 
CrossGym. Der er stor interesse for 
det og der er mange, som møder op 
hver gang. Vi fortsætter med Cros-
Gym tirsdag kl. 17 - 18, fredag kl. 17 
- 18  og søndag efter nærmere af-
tale. Vigersted CrossGym kan findes 
på facebook. 

Kurt Noack
20651106 / kno@ofir.dk

Crossgym

Voksenklubben har i 
oktober måned 2014 i 

år 35 års jubilæum 

Klubben startede sammen med bør-
ne/ungdomsklub i idrætsforeningens 
regi.
Det var i de tider, hvor Vigersted 
landsby, med runde tal blev udvidet 
med 4 lokalområder med ca. 40 huse 
i hver.
Det gav mange aktiviteter og man-
ge glæder og udfordringer, som vi 
i Idrætsforeningen tog op, da vi var 
den samlende forening med mange 
medlemmer, og derfor med god øko-
nomi.
Vi benyttede os af paragraffen i 
D.D.S.G og I`s  formål ,om at varetage 
idræt og ANDEN KULTUREL VIRKE.
Børneklubben blev senere afløst af 
børnehave, ungdomsklubben med 60 
medlemmer af klub, så kun Voksen-
klub blev tilbage.
Både fastboende og tilflyttere stod 
sammen om sognets opgaver, I de 
år blev serviceudvalget senere K-
udvalget dannet, så vi fik koordineret 
så meget som muligt, så tingene ikke 
stod i vejen for hinanden.
Jeg kan nævne ting som dilettanter, 
grønlandsaftner, stjerneløb, fugle-
skydning og det største arbejde, med 
at forberede en ny idrætshal.
Det var kommunens mening, efter 
de havde valgt Vigersted til overbyg-
ningsskole i det nordlige område af 
kommunen, at bygge en ekstra  gym-
nastiksal.
MEN det ville Vigersted ikke, så ved 
hjælp, af mange gode kræfter, lykke-
des det,  gennem et kæmpe arbejde, 
at få en idrætshal i stedet for, som de 
4 foreninger i Nord skulle bruge.
Voksenklubben blev tilbage som en 
klub der ikke blev varetaget af det 
off. Det var ellers kommunen der stod 
for ældreaktiviteterne, men vi sagde, 
vi skal ikke underholdes, vi vil under-

Voksenklubben

(fortsættes næste side)
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Så er det atter tid til revy og høstfest, 
og ovenover kan i se titlen på årets 
revy. Vi har vist teksterne til en pro-
fessor i sammenlignende dansk litte-
ratur, men han kunne heller ikke finde 
den røde tråd. Den er der nok, men 
det vil være op til tilskuerne at finde 
den, og måske er der mange røde 
tråde, alt efter hvem man er.
Vi kan dog love, at kommer vidt om-
kring lokalt, regionalt og nationalt, så 
ingen kan vide sig sikre.
Siden grundlovsdag har vi arbejdet 
med teksterne og til premieren er 
otte skuespillere klar til at give jer et 
godt grin og forhåbentlig lidt at tænke 
over.

årets program er:
Fredag d. 3. oktober kl. 18.30: 
Voksenklubben servere flæskesteg
og citronfromage.
Dørene åbnes kl. 18.00
kl. 20.00: Revy
kl. 22.00:  Dans til New Dimension 
(50 er, 60er og 70er rock-pop) 

høstFest og reVy: »hVor er den røde tråd?«

lørdag d. 4. oktober kl. 17.30:
Fællesspisning med medbragt mad. 
Medbragte drikkevarer kan nydes 
mod betaling af proppenge på 20 kr.
kl. 19.00: Revy.

søndag d. 5. oktober kl. 15.00:  
Revy. Kaffe og brød kan købes i pau-
sen.

Alle tre dage er den velassorterede bar 
åben. Prisen for dette overdådige ar-
rangement er: Premiere: voksne 75 kr.  
Spisning 100 kr. Forestillinger voksne 
60 kr. Børn alle dage 30 kr.
Billetter kan bestilles på tlf. 57525616 
og 22212325.

har du lyst til at spille teater?
Hvis du går med en lille skuespiller i maven, og har lyst til at stå på de 
skrå brædder, så er du velkommen i Vigersted ungdomsdilettant. 
Fra oktober øver vi om torsdagen i Vigersted forsamlingshus, hvor vi har 
det sjovt sammen. Premieren på stykket spilles den 30. januar 2015.
Tag din venner og veninder med, så I kan få en hyggelig og sjov oplevelse 
sammen. Vil du høre mere eller tilmelde dig, så sker det hos Lonny, tlf  
60191704. På gensyn! 

Ungdomsdilettant

Holdet fra sidste revy.

holde selv. Hvor kommunens aktivite-
ter kostede penge, har vi ALDRIG fået 
én krone af den offentlige kasse, men 
klarer alting selv.
Derfor var vi lidt nervøse, da den gule 
skole blev solgt, men efter Forsam-
lingshuset udbygning for 500.000 
blev der lagt en betingelse ind, at vi 
skulle have mødelokaler m.m. der. Det 
løste det eneste problem  vi havde, 
og fortællingerne om de 35 år, er nok 
værd at læse og lytte til. 

Venlig hilsen 
Tulle

Voksenklubbens årlige 
bus tur gik til orø

48 glade klub/maddags medlemmer-
ne mødtes kl. 10, med forventninger 
om en god tur i godt selskab. Og det 
blev det, sagde de til farvel.
Vi kørte til Hammer bakke ved Vej-
leby, og sejlede over med båden der 
trækkes af kæder.
Vi havde engageret en guide, der på 
en times rundtur på øen, fortalte om 
øens lyksaligheder m.m.
Det var en god investering, idet grun-
digheden og den lokale viden var 
guld værd.
Velankommet til øen, vi troede jo næ-
sten ikke på, at bussen kunne være 
på båden, oplevede vi at alle bekym-
ringer blev gjort til skamme.
Frokosten på kroen og Prins Henriks 
lagkage til kaffen, var kulinarisk set, 
en stor oplevelse.
Omgivelserne omkring kirke, kro, 
præstegård osv. var skønne at se sig 
om i, og selv vejret var med os.
Turen var lagt an i et roligere tempo 
pga. af nogle medlemmer med gang-
besvær, men det gjorde blot turen 
mere afstresset, mange gav udtryk for, 
at det var en succes, trods buschauf-
førens  meget få ord om omgivelser-
ne, det var ikke helt efter aftalen, da 
min stemme ikke var i topform, men 
blot et lille minus i en  ellers dejlig 
god tur i 2014.

Venlig hilsen Tulle
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de grønne pigespejdere

regionssommerlejr: 
oVerleVelse på (øde) ø

De grønne pigespejdere fra Vigersted 
deltog i uge 31 på sommerlejr på 
Nekselø sammen med en masse an-
dre grønne piger fra Region Østersø. 
Øen nord for Holbæk er kendeteg-
nende ved natur, nærvær og masser 
af godt vejr. Den uspolerede natur 
betyder blandt andet, at spejdernes 
grund ikke er kloakeret, så toiletbe-
søg er på gammeldags manér med 
spand og tømning til følge.

Selvom spejdercenteret er lille, er der 
stadig plads til spejdergrupper flere 
steder fra. Det giver gode muligheder 
for at lære andre spejdere at kende, 
og det kan godt skærpe nysgerrighe-
den fra begge sider. På opfordring fra 
lederne måtte de to pigespejdere, Ka-
roline og Johanne fra De sorte Puma-
er på udflugt og udforske emnerne på 
den anden side af hækken. De kom 
kækt tilbage med fyldestgørende no-
ter om både navne, alder, yndlingsdyr 
og status. Hvad ekspeditionen ellers 
bragte med sig, ved kun De grønne 
pigespejdere i Vigersted Gruppe.

www.vigerstedspejder.dk

5

Med primitiv 
lejr hører også 
de kolde bade. 
Alternativt ligger 
Nekselø Spejder-
center på en ø, og 
med det gode vejr, 
blev de kolde bade 
ofte erstattet af en 
tur til stranden.

Nekselø Spejder-
center tilbyder akti-
viteter med naturen 
som omdrejnings-
punkt. Naturen både 
i vandet, i skoven og på stranden. 
Spejderne har i løbet af ugen bygget 
tømmerflåde, snorklet, fundet spi-
selige urter, fyldt en kirke til briste-
punktet, boet i telt og lavet al deres 
mad på bål. På menuen var der både 
tundeller, pizzabøf og marokansk ret. 

En enkelt pigespejder, Karoline Hel-
lemann, fik en helt særlig dag om 
fredagen, for hun havde fødselsdag 
og blev derfor vækket med hornmu-
sik, fødselsdagssang ved flagstangen 
og lagkage til hele flokken. Sikke en 
måde at fylde 12 år.

Lørdag var hjemrejsedag. Raftearbej-
derne blev pillet ned, teltene pakket 
sammen, og pigernes egen bagage 
blev stoppet i rygsækkene i håb om, 
at det hele kunne være der igen. Da 
den særligt bestilte færge sejlede fra 
Nekselø, var den helt fyldt med grøn-
ne pigespejdere, der udover beskidte 
sokker også var læsset med masser 
af gode oplevelser og nye venskaber, 
der gennem efteråret skal plejes via 
facebook, sms og gammeldags sam-
vær på tværs af pigespejderne fra de 
8 pigespejdergrupper fra Lolland og 
Sjælland.

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

Her ses gruppen inkl. to spejdere 
fra Ringsted Gruppe.
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kildemarked på kirkeengen
søndag d. 7. september kl. 11.30 - 16.00.
Kildemarkedsudvalget inviterer for 10. år i træk til en dejlig familiedag, 
som starter med festgudstjeneste i Vigersted Kirke kl. 10.30.
kl. 11.30 åbner Kildemarkedet og Kirkeengen vil være befolket med 
lokale kræmmere, børn som voksne, der faldbyder alskens ting og sager 
fra deres boder. Loppeting, børnetøj, syltetøj, smykker, stauder, nørklerier 
og andre gode ting til billig penge.

Foreningerne vil have forskellige aktiviteter, og spillemænd underholder 
på pladsen og skaber den rette markedsstemning. Lokalrådet sælger 
kaffe og kage og VIF´s billardafdeling sælger øl, vand og pølser.

kl.14 underholder Cirkus bella donna 
med karsten klovn. Han præsenterer et 
program med klovnerier, tryllerier, bugta-
ling og ikke mindst det lille tibetanske 
dværgvildsvin Fifi Griselil. 
Forestillingen støttes af Ringsted Kommu-
ne. I tilfælde af regn rykkes forestillingen til 
Forsamlingshuset. 

Tag familien og naboen med til Kildemar-
ked og mød Lokalrådet, foreningerne og 
en masse lokale borgere.

På glædeligt gensyn Marianne Piil og 
Berit Galberg 

Vil du have en bodplads på 3x3 meter så 
kontakt Marianne Piil tlf. 57 53 80 88 /morpiil@piil-

gruppen.dk eller Berit Galberg tlf. 22 21 23 25 / berit@galberg.dk

Vigersted lokalråd

6

www.vigersted.net
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Vigersted i Fremtiden
For første gang siden kommunesam-
menlægningen i 1973, har bor-
gerne i Vigersted Lokalområde fået 
mulighed for at komme med ønsker, 
visioner og idéer til en fremtid, som 
borgerne i lokalområdet selv ønsker. 

Processen for en ny fremtid blev 
mere eller mindre skabt samtidig 
med stiftelsen af Vigersted Lokalråd 
i april 2012. Siden har Lokalrådet 
holdt flere borgermøder, møder med 
foreninger og indsamling af idéer. 
Mange aktører og lodsejere er blevet 
hørt.

Lokalrådet er nu så langt, at den en-
delige plan kan afleveres til Ringsted 
Kommune den 1. oktober 2014. 

På Kildemarkedet den 7. september 
og på et efterfølgende Borgermøde 
den 11. september kl. 19:30 vil der 
blive mulighed for at se forslaget, 
som det nu foreligger. læs mere på 
www.vigersted.net

den oVerordnede  
Vision
Grundidéen i helhedsplanen er – 
fremadrettet - at skabe et landsby-
samfund, så nuværende borgerne 
føler sig godt tilpas og får en dyb 
lokal forankring. Samtidig skal der 
igennem en helhedsplan skabes en 
opgradering af Vigersted landsby 
for at tiltrække nye borgere – ikke 
mindst ved at udnytte den helt unik-
ke beliggenhed i forhold til arbejds-

pladser i hovedstaden, Roskilde, 
Køge, Holbæk, Sorø, Slagelse, Næst-
ved og Borup. Vi skal som lokalsam-
fund udnytte den gode overordnede 
infrastruktur, tæt på stationer, tæt på 
motorveje og tæt på Roskildevej. 

Visionen er at skabe en velordnet, 
gennemtænkt og smuk landsby for 
her igennem at tiltrække ressour-
cestærke familier. Denne tankegang 
vil være medvirkende til at give 
Ringsted Kommune mulighed for at 
kunne opretholde et godt og solidt 
velfærdssystem.

Visionen er også at bevare og 
udbygge lokalområdets institutioner 
som skole, SFO, børnehus, forsam-
lingshus, halfaciliteter og foreningsliv 
mv. Dette er en forudsætning for, 
at unge familier vil bosætte sig i 
området.

Samtidig er det af afgørende betyd-
ning, at den trafikale infrastruktur er i 
orden. Vore dages familier forventer 
trafiksikre veje og sikre cykelveje til 
deres børn. 

Selvom man bor i en landsby, er 
det af stor betydning, at der findes 
attraktive rekreative faciliteter i form 
af legemuligheder, stier, skove, pæne 
kulturlandskaber og smuk natur. 
Disse - næsten gratis – glæder, er 
det tanken at udnytte så optimalt 
som muligt. 

Visionen er også at skabe et lokal-
samfund, der i variation kan fasthol-
de borgerne længst muligt i nær-
samfundet. Dette gøres ved at skabe 

botilbud til alle aldersklasser og alle 
familiestørrelser.

Fortsat dialog med 
ringsted kommune
Siden sommeren 2012 har Viger-
sted Lokalråd været i dialog med det 
politiske og administrative system 
om trafikforhold og planmæssige 
forhold i Vigersted by og oplandet. 
I 2012 sluttede dialogen med at vi 
udarbejdede et grundigt notat om 
hvordan vi så på en række forhold. 
I 2013 var mange af disse punkter 
oppe og vende på det velbesøgte 
valgmøde før byrådsvalget og flere 
kandidater var ikke friske til at love 
næsten hvad som helst. 

I maj måned fik lokalrådet mulighed 
for at invitere Formand for Klima- og 
Miljøudvalget Klaus Hansen på kaffe 
og en tur i Vigersted. Denne udmær-
kede tur medførte, at vi på Klaus 
Hansens opfordring reviderede det 
nu 2 år gamle notat og fremsendte 
det til Rinsted Kommune én gang til. 
I juli måned gik vi så endnu en tur 
denne gang med Teknisk Direktør 
Johnny Christensen og igen Klaus 
Hansen, der følger sagen tæt. Vi fik 
heller ikke denne gang nogen løfter 
men er indkaldt til et bredere møde 
hos Teknisk Forvaltning den 3. sep-
tember, hvor vi forventer at få nogen 
fyldestgørende svar på de forhold vi 
har rejst, og nogle løfter om nogen 
tiltag.
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Vigersted lokalråd

sankt hans 2014 
Traditionen tro blev der holdt 
Sankt Hans på skolens sports-
plads d. 23. juni 2014. 
Allerede fra kl. 17.30 havde 
flere familier fundet vej med 
madkurve, tæpper, stole, en 
lille grill og godt humør. Dette 
skabte en skøn stemning på 
pladsen – både blandt voksne 
og børn. VIF´s billardafdeling 
solgte øl og vand. 
Per Vadman holdt en rigtig god 
tale, inden bålet blev tændt 
og hertil var mange af byens 
borgere kommet. Det var en 
rigtig dejlig aften med mid-
sommervise, bål og de grønne 
pigespejders heks, som hylede 
i varmen. Tak til alle, som var 
med til at gøre Skt. Hans 2014 
i Vigersted så hyggelig!  
Vi vil opfordre til, at endnu flere 
vil bakke op om fællesspisnin-
gen næste år, så vi kan komme 
hinanden lidt nærmere ved- 
voksne som børn. 

På aktivitetsudvalgets vegne 
Dorte Skau tlf. 26 14 55 87 

byVandring med 
tulle olsen

Lokalrådets aktivitetsudvalg 
arbejder på at lave om by-
vandring med Tulle Olsen 
engang i november, så hun  
kan dele sin store viden om 
Vigersted før og nu med 
borgere, der interesserer sig 
for lokalhistorie. 
Hold øje med dato for arran-
gementet på hjemmesiden:
www.vigersted.net og op-
slag rundt om i lokalområ-
det.

8
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FuglereserVatet
www.fuglereservat.dk

FuglereserVatet rum-
mer også mulighed For 
en stille morgen- og 
aFtentur
Vigersted og Kværkeby er begunsti-
get af et smukt og velholdt fugle-
reservat, der værner om fugle, dyr, 
insekter og mange sjældne planter. 

Reservatet drives og ejes af den lo-
kale forening »Kværkeby Fuglereser-
vats Venner«, der overtog reservatet 
efter Gunner Goddik i august 2010.

Hvis du ikke allerede er medlem, er 
det en overvejelse værd. Et med-
lemskab dækker en hel familie eller 
husstand og koster beskedne kr. 
200 om året. Mere end 320 familier 
er medlem og kan benytte herlighe-
derne til arrangementer eller en stille 
rundtur på egen hånd. 

Her kan du se kommende  
arrangementer:

medlemsarrangementer:

•	 Fælles arbejdsdag søndag   
 den 14. september kl. 9 – 15.  
 Kom og giv en hånd med og få en  
 hyggelig dag med andre venner af  
 reservate.t

•	 Lille fiskedag for børn søndag  
 den 21. september kl. 9.30.  
 Med voksendeltagelse.   
 Kr. 50 pr. barn.    
 Tilmelding på info@fuglereservat.dk

•	Store fiskedag for voksne søndag  
 den 28. september kl. 9.30 –  
 14.00. Først til mølle. Kr. 100  
 pr. deltager. Tilmelding på   
 info@fuglererservat.dk

åbne arrangementer, hVor 
alle kan deltage:

•	Naturens Dag – Krible krable for  
 børn, forældre og bedsteforældre.  
 14. september kl. 10.   
 Tilmelding ikke nødvendig.   
 Afholdes i samarbejde med   
 Naturfredningsforeningen.   
 Mødested Bjergvej 77 ved   
 parkeringspladsen.

indmelding:

•	 Indbetal kr. 200 til foreningens  
 bankkonto: Reg. nr. 6823 konto 
 nr. 1022168. Send samtidig en  
 mail til info@fuglereserva.dk og  
 opgiv dit navn, adresse, telefon  
 og mail. Herefter modtager du   
 et medlemskort på mail og de   
 fremtidige Nyhedsbreve.

•	Eller ring til Jon Feilberg,   
 tlf. 40 15 05 98 – eller til   
 Peter Hansen, tlf. 20 83 60 90.

hjemmesiden fuglereservat.dk er 
altid et besøg værd.

her kan du se de sidste observa-
tioner og information om kom-
mende og afholdte arrangemen-
ter.

Fuglereservatet
Formand Peter Hansen
Telefon 20 83 60 90

Mail: info@fuglereservat.dk
www.fuglereservat.dk
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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
e-mail: vigerstedskole@ringsted.dk
www.vigersted-skole.dk

Skolebestyrelsesformand: 
Anni Pedersen, Skjoldnæsvej 111, 
4174 Jystrup, mobil 41158209, 
anni4100@live.dk 

SFO- leder Per Pedersen
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

ringsted dagpleje
Leder Lone Schiøtt
Tlf. 57 62 81 20

plejeCenter ortVed
Roskildevej 498, Ringsted
Tlf. 57 62 77 40
leder Marianne Lenshøj 
Tlf. 57 62 77 45
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Vigersted Forsamlingshus 

kære medborgere
Vi håber alle har haft en dejlig som-
mer, vejret kan vi i hvert fald ikke 
klage over. I har måske også nydt en 
enkelt kold øl eller flere, ellers har I 
mulighed for det i Forsamlingshuset 
d. 23. september. Vi har været så 
heldige at få en meget kompetent 
ølentusiast til Vigersted. Skynd dig at 
meld dig til og få en rigtig hyggelig 
aften i godt selskab, når der er: 

ølsmagning
i Vigersted

den 23. september afholder 
forsamlingshuset ølsmagning. 

Carsten Bertelsen vil i ord og 
smagsprøver tage os på en lille 
rejse igennem Mellemeuropas 
dramatiske ølhistorie. Vi skal 
smage på syv spændende øl og 
derudover serveres der to stk. 
smørebrød.

Prisen for dette arrangement er 
275 kr. pr. deltager.

Hvis I vil vide mere om vores 
foredragsholder så gå ind på 
hans hjemmeside: www.carsten-
berthelsenordogtale.dk

Tilmelding senest d. 16. septem-
ber til Ib Olsen  20760117, Bo 
Nielsen 40555257 eller Niels 
Arentoft 57525616.

hoVedrengøring 
Men, men, det er ikke »tant og fjas« 
alt sammen, for huset skal fortsat 
tage sig godt ud, så derfor er der 
hovedrengørings weekend d.13 og 
14. september. Vi starter kl. 9.00 
med morgenmad begge dage og 
slutter ca. kl. 16.00. Vi håber virkelig 
på, at nogle af brugerne af huset 
kommer og hjælper til. Du behøver 
ikke være der hele weekenden, en 
dag eller nogle timer er fint,  for 
mange bække små, gør et rent for-
samlingshus.

Hvis du kommer til morgenmad, må 
du meget gerne ringe til mig på tlf. 
57525616, så vi ved, hvor meget 
morgenbrød, vi skal købe.

Frokost har man selv med, vi giver 
drikkevarer.

På gensyn på bestyrelsens vegne

Bente Holm
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siden sidst 
Børnehuset kører i skrivende stund 
igen på fuld kraft efter 3 ugers 
ferielukket, børn og forældre har 
igen deres daglige gang i huset, og 
det summer som vanligt af liv i alle 
hjørner.

Den årlige Bedsteforældredag blev 
afholdt i maj måned, dagen var igen 
i år en stor succes. Der blev hygget 
med de fremmødte bedster, som 
igen i år havde medbragt planter i 
mange forskellige afskygninger og 
der blev plantet smukke sommer-
blomster og forskellige bærbuske.

 I år havde Bedsteforældredagen byt-
tet plads med Legepladsdagen som 
finder sted sidst i august måned. 

I juni måned afholdt børnehuset den 
årlige sommerfest, med deltagelse af 
mange glade børn og forældre. I år 
havde Vigersted Gymnastikforening 
venligst udlånt deres gymnastikred-
skaber til børnehuset, og de frem-

Vigersted børnehaVe
Leder: Anette Demuth
Snekkerupvej 12, Ringsted
Tlf. 57 62 70 80

Bestyrelsesformand: 
Kim Gregersen
kg@itoperators.dk
Tlf. 50 59 56 67 

mødte børn og forældre kunne boltre 
sig på diverse madrasser og trampo-
liner. Eva og en masse af hendes dyr 
havde også lagt vejen forbi, og der 
blev klappet og kælet med marsvin, 
kanin, høne, skildpadde og ikke 
mindst en flot, rød slange. Den søde 
hest Klaus gjorde stor lykke for en 
masse af børnene, da han velvilligt 
lod sig trække rundt med den ene 
efter den anden på ryggen. Aftens-
maden var igen i år med fælles buf-
fet med den medbragte mad, denne 
var dog desværre nær ved at drukne 
i regn og torden, men heldigvis blev 
der fundet siddepladser til alle i tør-
vejr, og aftenen endte med hyggeligt 
samvær og fælles oprydning.

Her til sommer har Børnehuset igen 
sagt farvel til en stor børneflok, som 
efter et langt forløb med besøg på 
skolen og i SFO’en i foråret, nu en-
delig skal starte i 0. klasse.

Med venlig hilsen
Henriette Pedersen

Henriette462@gmail.com

Vigersted børnehus

Besøg af  politiet.

Børnene prøver redska-
ber til sommerfesten.

Leg og bevægelse.

Vi siger farvel 
til AnneSofie.

Margueritterne var på deres af-
slutningstur i Andelslandsbyen

Nyvang i Holbæk, hvor de var på 
skolebænken som i gamle dage.
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www.rosenmark.dk

naturdagplejen i snekkerup

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

Da jeg har valgt kun at have en lille 
børnegruppe på fire børn, er der 
bedre tid til fokus på det enkelte 
barns behov og til at have en tæt 
kontakt og et godt samarbejde med 

forældrene. Jeg modtager ingen gæ-
stebørn. Jeg har endvidere fast vikar 
i form af min voksne datter, hvilket 
også giver trykhed i hverdagen. 

Selv om jeg er privat dagplejer, er 
det faktisk en lille smule billigere, at 
få passet sit barn hos mig, da kom-
munen yder et tilskud til betalingen.

Hvis det lyder som noget for dig og 
din guldklump, kan du se mere på 
www.rosenmark.dk

med risiko for jord under 

neglene og røde kinder

kVærkeby Friskole

Kværkebyvej 2B, Kværkeby, 
4100 Ringsted

info@kvaerkebyfriskole.dk
Tlf. 30 29 88 68

www.kvaerkebyfriskole.dk

Æg & Honning
 fra Eva´s landstEd
Stalddørssalg af friske landæg fra 

fritgående høns samt egen honning. 
Ejdamsvej 19, vigersted

Tilsluttet den offentlige salmonel-
lakontrol samt  fødevarestyrelsens 

kontrolprogram. 
Besøg: www.evaslandsted.dk 
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oktoberFest på   
kVærkeby Friskole
Så er det om at finde festtøjet 
frem, for lørdag den 4. oktober 
kl. 18.00 afholdes årets fest i 
Kværkeby. Borgerforeningen 
inviterer denne aften til jubilæ-
umsfest på Kværkeby Friskole. 
Borgerforeningen har nemlig 25 
års jubilæum i år, og dette fejres 
ved en stor fest med spisning, 
konkurrencer og underholdning 
i topklasse, og selvfølgelig er 
der en spændende overraskelse 
denne aften. 

Maden leveres af Rønnede-
købmanden, som sørger for 
en veltilrettet forret og buffet. 
Underholdningen sørger den 
lokale duo ”Catja & Rene” for. 
De underholder under spis-
ningen, og bagefter spiller de 
op til dans med musik, der 
spænder fra dansktoppen, 
Kim Larsen, ABBA, Grand 
Prix -sange til helt aktuelle 
hits. Catja og Rene er bl.a. 
kendt fra halballer landet over 
og selvfølgelig også fra byfesterne i 
Ringsted. Så der er dømt underhold-
ning i topklasse denne aften. Der 
vil selvfølgelig også være mulighed 
for at vinde en af de flotte præmier, 
som vores mange gavmilde sponso-
rer har sponseret denne aften.  

Ved tilmelding inden 14. september 
er prisen for mad og underhold-

ning 250,00 kr. Derefter er prisen 
300,00 kr. Sidste frist for tilmelding 
er fredag den 31. september. 

Tilmelding til festen skal ske til Poul 
Jensen på tlf. 2421 7192 eller Aase 
Stegmann på tlf. 3027 5526. 

porCelænsudlejning

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

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

Læs mere om oktoberfesten på face-
book under »Oktoberfest i Kværkeby« 
eller på Borgerforeningens nye hjem-
meside www.kvaerkeby.com

Finn Andersen
Fmd. for Borgerforeningen

fia@ringsted.dk / 2857 8431

Fjellebro - kVærkebyegnens borgerForening

13
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kVærkeby gymnastik Forening

www.kvaerkebyif.dk/gymnastik

program 2014/2015
tirsdag: 

17.00-17.45 Cool-kids 6-9 år 
(Spring gymnastik) / Brigitte -  
Charlotte - Thea - Thea.

17.45-18.45 Power-kids  
(Spring gymnastik) 10-14 år / Mere-
the - Anette.

19.00-20.15 Kvik op og stress af / 
Merethe.

onsdag:

9.00-10.35 »Bund og bevægelse« 
(træning af korsettet & bækkenbun-
den)/ Chanette.

7.15-18.00 Mælkebøtterne (Børne 
gymnastik) 4-6 år/ Merethe- Birgitte.

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

torsdag:

17.00-18.00 Mor/Far – Barn 1- 3 
år/ Ditte – KUN ulige uger, Opstart 
uge 37.

18.00-19.15 BeneFIT (styrke & 
konditions træning) /Katrine - Op-
start uge 43.

opstart - uge 36 på kværkeby 
Friskole.

For nærmere information se 
KIF hjemmeside: 

www.kvaerkebyif.dk/gymnastik

Hovedgaden 12 • 4140 Borup • 5752 7348
Hverdage 8-19 • Lørdag-søndag 8-17

 Slagter: 5752 7218 • Postbutik: 5752 7022
Borup Bageri: 5752 6615

Hverdage 6-19 • Lørdag-søndag 6-17

Nørregade 6 
Ringsted • Tlf. 89 89 13 70

Nørregade 6 
Ringsted • Tlf. 89 89 13 70

14
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Vigersted og kVærkeby kirker

vigersted-kvaerkeby.dk

lørdag d. 1. november kl. 15 er 
der koncert og fortælling for børn og 
voksne med Moussa Diallo trio og 
Englekoret i Vigersted kirke.
 
Moussa Diallo vil sammen med sine 
to medmusikanter genskabe den ma-
giske stemning, han selv oplevede 
som barn, når de ældste i landsbyen 
dengang fortalte eventyr. Moussa 
synger og fortæller eventyr fra Mali, 
og børnene bliver draget ind i den 
afrikanske eventyrverden. 

Englekoret vil forinden øve sig på 
nogle af sangene og mødes med 
trioen inden koncerten, hvor Moussa 
vil lave en workshop med dem og 
lære dem om afrikanske sange. 
Det bliver et spændende møde og 
børnene glæder sig til at synge med 
ved koncerten.
Moussa er professionel musiker, 
historiefortæller og igangsætter. Han 
optræder ved koncerter som soloar-
tist og i samarbejde med andre 
musikere. 

»der Var engang ... i mali«

Moussa har siden 2004 spillet flere 
hundrede koncerter, især på skoler, 
men også på biblioteker, i kirker og 
på udendørsscener hvor han har 
med smittende humør begejstret 
børn og familier med sit show. I 
2012 spillede han med sin trio for 
fuldt hus to koncerter i DR Byens 
Koncerthus. 
I februar 2014 fik trioen den store 
ære at spille Diallos musik med DR 
Big Bandet. Det blev til fire uforglem-
melige dejlige koncerter, hvor børn 
og voksne kom på en musikalsk 
eventyrrejse i Afrika. 
Han har udgivet bogen og CDen 
med samme navn »Der var engang 
....« og der er flere eventyr på vej. 

Moussa Diallo - bas, vokal og histo-
riefortælling. 
Salieu Dibba - perkussion og vokal.
Dawda Jobarteh - kora, tama og 
vokal.

Fuld fart på i kirken, gudstjeneste for 
børn og voksne, stor glæde, mange 
glade stemmer, sang med koret og 
Jesus på alle kanaler med Englekoret, 
familie og venner. Efter ca. 40 minut-
ter i fuld tempo i kirken går vi over 
i Vigersted  Forsamlingshus, hvor 
gode mennesker fra menighedsrådet 
har forberedt spaghetti til hele ban-
den. For at vi kan vide, hvor meget 
mad, vi skal lave, er der tilmelding 
til Mia på tlf. 26 25 64 90 eller til 
Anne-Marie på Amnm@km.dk eller 
tlf. 57 52 52 35.

spaghetti-
gudstjeneste 
d. 1. oktober 

Her I efteråret samles vi kun en gang 
til »Film i Cafeen«, nemlig d. 11. no-
vember kl. 19 i Præstegården, men 
to gange mere i vinterens løb og 
denne gang med fokus på indholds-
rige film med budskab i; – første 
gang en film af den polske instruktør, 
Kieslowski. Program for efterårets og 
vinterens samlede program fås ved 
tilmelding hos præsten. Filmaftener 
koster af hensyn til indkøb 40, - kr. 
pr. gang pr. deltager. Eller 100,- kr. 
pr. næse, for alle tre gange samlet 
(rabat: 20, - kr.).

Film i CaFeen – 
kieslowski, Chaplin 

og wim wenders

15
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Vigersted og kVærkeby kirker

Vigersted og Kværkeby kirkers Eng-
lekor er startet igen efter sommer-
ferien og hvis man kan lide at synge 
og har lyst til at prøve at synge i kor 
er man velkommen til at komme og 
prøve at være med.

Det er for alle børn fra 2.-6. Klasse. 
Koret øver torsdag eftermiddag. I 
skrivende stund kendes ikke det helt 
nøjagtige tidspunkt, da vi afventer 
skolens nye skema, men man kan 
finde det på kirkernes hjemmeside.

børnekor

I koret synger vi en masse forskellige 
sange, lærer om noder og bevæger 
os til musikken. Vi synger solo og 
i kor, dybt og højt, enstemmigt og 
flerstemmigt og udforsker vores 
stemmer. 

4-5 gange om året medvirker koret 
ved forskellige arrangementer i 
kirkerne –ved høst, jul, fastelavn 
m.m. Det er en helt særlig oplevelse 
at komme i kirken, når Englekoret 
medvirker. De bringer en masse 

glæde og varme smil 
til gudstjenesten.

Sæsonen slutter i 
juni med korets årlige 
sommerkoncert og 
så plejer menigheds-
rådet at sponsorere 
en tur i Tivoli til de 
flittige sangere som 
tak for god musik i 
årets løb.

Herunder ses Katrine, Emilie 
og Asta-Marie fra Englekoret.

Som alle ved fra egnsspillene og 
Vigersteds historie lå der engang 
en helligkilde i tilknytning til kirken. 
Langvejs fra kom de i middelalderen 
valfartende til Vigersted Kirke og – 
ikke mindst – for at deltage i Kilde-
markedet, der bød på både handel, 
nyheder og fællesskab – og fest med 
god mad og drikke, sikkert også.

På Kildemarkedet nu om stunder 
samles de lokale foreninger og hånd-
værkere, småhandlende og egnens 
beboere på kirkeengen til festligt og 
uformelt marked med aktiviteter for 
børn og voksne i dagens løb.

Dagen begynder i Vigersted Kirke 
med festgudstjeneste kl. 10.30 i 
anledning af Kildemarked, og for at 
få middelalderstemningen med, har 
vi i år aftalt med sangere fra Det 
Danske Hildegard Ensemble, at de 
medvirker med sang i gudstjenesten 
; De synger som engle og de gamle 
latinske messeled passer smukt ind 
i kirken, der er bygget til formålet. 
Kom og mød din nabo – også dem 
fra nabobyerne – og få en helt særlig 
oplevelse for alle sanser i kirken og 
på kirkeengen i Vigersted. 

kildemarked-
Festgudstjeneste 
og kildemarked 
d. 7. september 
– næsten som 

dengang

16
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vigersted-kvaerkeby.dk

2 lørdage i efteråret, d. 13. sep-
tember og d. 8. november samles 
de små med forældre (og bedstefor-
ældre er også velkomne!) kl. 10.30 i 
Vigersted Kirke. 

Vi sætter lys og toner på dåben, og 
kirkens rum for de små og deres 
voksne med fagter, musik, sang og 
oplevelser. 

Når vi har tumlet en god halv times 
tid i kirken, går vi over i konfirmand-
stuen til frugt og knækbrød. 

Der er tilmelding til Mia på tlf. 26 
25 64 90 eller til Anne-Marie på 
Amnm@km.dk eller tlf. 57 52 52 35.

kirke, musik 
og leg For 

de 1- 5 årige 
med Forældre 

Vi du Være 
med i stærkt 

netVærk?

kirkehøjskole 
weekend 

om skolen

Kirke er fællesskab på mange måder, 
ikke kun i kirkens rum til gudstjene-
ster og livets højtider, men hest også 
et menneskeligt fællesskab i hverda-
gen. Det vil præsten og menigheds-
rådene ved Vigersted og Kværkeby 
Kirker gerne arbejde på at udvikle. 
Ideerne er mange, f.eks. kunne man 
iværksætte en telefonkæde med det 
daglige tryghedsopkald til dem, der 
har brug for det. En gruppe, hvor 
man samles for at lave mad sam-
men og hjælpes ad med hverdagens 
udfordringer, f.eks. med dem, der er 
blevet alene og skal have hverdagen 
til at fungere igen, selv skal skrue 
skruer i og hænge lamper op, eller 
lave sovs og frikadeller, som er til at 
spise, måske fælles indkøbsdage? 
Familier med små børn, der engang 
imellem godt kan bruge et lokalt net-
værk af voksne, der kan og vil give 
en hånd med, - pasning i en snæver 
vending, et måltid på en særlig pres-
set dag eller afhentning. Ideen er, at 
vi mødes nogle hverdags aftener til 
at begynde med, her mødes både 
de, der har brug for en håndsræk-
ning og de, der har noget at byde 
ind med, eller både-og. 

Kirkehøjskolen Midtsjælland forkæler 
igen med gode foredrag, holdninger, 
højskolesang, fællesskab og for-
kælelse i weekenden d. 25. – 26. 
oktober i Stalden i Jystrup.

Kirkehøjskolens titel er denne gang, i 
anledning af 200 året for Skoleloven 
1814: Det dannende fællesskab – 
skole, landsby og kirke gennem 200 
år. Kirkens og skolens engang nære 
samarbejde i den gode Grundtvigske 
ånd er i løbet af de 200 år gået i 
opløsning, og meget af det socialt 
dannende fællesskab ligger nu i 
foreningerne, snarere end i skole og 
kirke, der tænker mere i uddannelse 
og oplysning. Men både skolen og 
fællesskabet lever stadig i bedste 
velgående, og vi byder ind med 
foredrag om, hvordan fællesskabet 
mellem skole og landsbysamfund 
på landet så ud engang, og hvordan 
det ser ud nu. Læs mere i dagspres-
sen og folderen, når den udkommer 
i starten af september i kirkernes 
våbenhus. 

1. Netværksmøde er onsdag d. 10. 
september kl. 19.30 i Vigersted 
Konfirmandstue, næste møde er 
torsdag d. 2. oktober kl. 19.30 i 
Kværkeby Kirke – man kan deltage i 
et eller begge møder, - og så finder 
vi sammen ud af, hvad behov og 
interesse er. 

Kildemarked i 2012
Hvad mon der skete?
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kirken 

hVor henVender
 man sig Ved dåb, 
begraVelse mm.?

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

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 på 
57 52 52 35. Aftale om gravsted 
og evt. pasning af gravsted - kontakt 
graveren. 

sognepræsten
anne-marie nybo mehlsen, 
Vigersted Præstegård, Vigerstedvej 2, 
4100 Ringsted
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. 57 52 83 29. Fridag mandag.

Vigersted menighedsråd
Formand Inger Vendler
Degnebakken 19 · tlf. 61406831 
ivendler@gmail.com
næstformand Ane Marie Andersen 
Rusgårdsbakke 80 · tlf. 57525527 
carloandersen@mail.dk
kirkeværge Søren Hansen  
Nebsmøllevej 1 · tlf. 45802396 
soeren@dlgtele.dk
kasserer Uffe Larsen 
Vigersted Bygade 2 · tlf.  57525247/ 
21644147 · uflars@gmail.com
sekretær Lena Uldall Otto 
Degnebakken 24 · tlf. 57525617 
/21194817 · lena.uldall@gmail.com
medlem Irene Petersen 
Bredagervej 1 · tlf. 57525238

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

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
Kirkebilen kører for dig, der ikke 
selv kan køre til kirke. 
Ring til Sognepræsten, 57 52 
52 35, senest dagen før og aftal 
nærmere.

siden sidst

Vigersted sogn
dåb
21.06.14  Mathias Hoe Hansen
 
Viede
21.06.14  Charlotte Hoe og   
 Thomas Hansen

Velsignelse
14.06.14  Camilla og    
 Mark Stokholm

døde
10.03.14  Agnete Larsen
02.07.14  Aase Andersen
04.07.14  Leif Bomann Fohlmann
05.07.14  Annalise Karlsen 

kVærkeby sogn
dåb
31.05.14  Liam Lyngby Bremer   
 Nyvang Henriksen
22.06.15  Christopher Bøjstrup

døde
13.03.14 Poul Holmquist
01.04.14  Julie Pape Iversen
26.05.14  Else Nielsen
04.06.14  Henning Capion 
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gudstjenester m.m.

dag kirkeåret tid sted inFo
  7. sept. 12. søndag efter 

Trinitatis
  9.00
10.30

Jystrup Kirke
Vigersted Kirke Kildemarked festgudstjeneste

10. sept. Onsdag 19.30 Netværksmøde i Vigersted Præstegård

13. sept. Lørdag 10.30 Vigersted Kirke Kirke, musik og leg for 1-5 årige 
med forældre

14. sept. 13. søndag efter 
Trinitatis

  9.00
10.30

Vigersted Kirke (tårnet)
Kværkeby Kirke - (dåb)

21. sept. 14. søndag efter 
Trinitatis

  9.00
10.30

Vigersted Kirke *
Jystrup Kirke *

28. sept. 15. søndag efter 
Trinitatis

 10.30 Kværkeby Kirke Fyld Kirken - Ung Kirke 
med konfirmanderne

  1. okt. Onsdag 17.00 Vigersted Kirke Spaghettigudstjeneste med Englekoret 

  2. okt. Onsdag 19.30 Netværksmøde i Kværkeby Kirke

  5. okt. 16. søndag efter 
Trinitatis

  9.00
10.30

Jystrup Kirke
Kværkeby Kirke 

Skabelsesgudstjeneste med dåb

12. okt. 17. søndag efter 
Trinitatis

  9.00
10.30

Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke

(ved døbefonten)

19. okt. 18. søndag efter 
Trinitatis

  9.00
10.30

Valsølille Kirke 
Kværkeby Kirke

25. okt. Lørdag 9.30 – 
14.30

Jystrup Stalden Kirkehøjskolen Midtsjælland

26. okt. 19. søndag efter 
Trinitatis

10.30 Jystrup Kirke Kirkehøjskolen Midtsjælland

  1. nov. Lørdag 15.00 Vigersted Kirke Koncert med Englekoret og Moussa Diallo

  1. nov. Allehelgens aften 17.00 Kværkeby Kirke 
og kirkegård

Lys på alle grave!
Trine Opsahl spiller harpe

  2. nov. Allehelgens dag 17.00 Vigersted Kirke

  8. nov. Lørdag 10.30 Vigersted Kirke Kirke, musik og leg for 1-5 årige 
med forældre

  9. nov. 21. søndag efter 
Trinitatis

  9.00
10.30

Vigersted kirke (tårnrum)
Kværkeby Kirke

11. nov. Tirsdag 19.00 Vigersted Præstegård Film i cafeen

16. nov. 22. søndag efter 
Trinitatis

10.30 Vigersted Kirke Ung Kirke

23. nov. Sidste søndag i 
kirkeåret

  9.00
10.30

Kværkeby Kirke
Jystrup Kirke

30. nov. 1. søndag i Advent 10.30 Vigersted Kirke

  4. dec. Torsdag 17.00 Kværkeby Kirke Syng julen ind med englekoret
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dag tidspunkt arrangement sted
7. september 10.30 Kildemarkedsfestgudstjeneste med Kildemarked

Vigersted Kirke og Lokalråd
Kirkeengen

10. september 19.30 Netværksmøde Vigersted Præstegård

11. september 19.30 Borgermøde. Vigersted Lokalråd Vigersted Forsamlingshus

14. september 10.00 Naturens dag - Krible krable for børn, forældre 
og bedsteforældre.  

Fuglereservatet

28. september 10.30 Fyld Kirken - Ung Kirke med konfirmanderne Kværkeby Kirke

1. oktober 17.00 Spaghettigudstjeneste med Englekoret Vigersted Kirke

2. oktober 19.30 Netværksmøde Kværkeby Kirke

3. oktober 18.30 Høstfest med spisning, revy og bal (E)  
Vigersted Dilettant

Vigersted Forsamlingshus

4. oktober 19.00 Revy – Fællesspisning fra kl. 17.30 (E)  
Vigersted Dilettant

Vigersted Forsamlingshus

4. oktober 18.00 Oktoberfest (E)  
Fjellebro-Kværkebyegnens Borgerforening

Kværkeby Friskole

5. oktober 15.00 Revy (E)
Vigersted Dilettant  

Vigersted Forsamlingshus

25. oktober 9.30 – 14.30 Kirkehøjskolen Midtsjælland Jystrup Stalden 

26. oktober 10.30 Kirkehøjskolen Midtsjælland Jystrup Kirke

1. november 15.00 Koncert med Englekoret og Moussa Diallo Vigersted Kirke 

1. november 17.00 Allehelgens aften. Lys på alle grave!
Trine Opsahl spiller harpe

Kværkeby Kirke 
og kirkegård

8. november 10.30 Kirke, musik og leg for 1-5 årige med forældre Vigersted Kirke 

4. december 17.00 Syng julen ind med Englekoret Kværkeby Kirke

kalender 
For september · oktober · noVember  2014
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Vigersted-kVærkeby lokalnyt 2014
nr. 4-2014: deadline 30. oktober - udkommer 2.-3. december

lokalnyt udgiVes aF: Vigersteds og Kværkebys menighedsråd samt institutioner 
og foreninger.
redaktion:  Ansvarshavende Anne-Marie Nybo Mehlsen (amnm@km.dk). Kasserer: 
Mariann Hansen, Hans Jørgen Poulsen og Berit Galberg, Vigersted
annonCer pr. år: Pris: kr. 850,- inkl. moms for 4 annoncer, kontakt Berit Galberg, 
berit@galberg.dk /tlf. 22 21 23 25
Foreninger pr. år:	(inkl.	moms):	1/1	side	kr.	1250,-	inkl.	moms	•	Mindre	indlæg	
pr. gang min. 400, - 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
Forside Foto: Brian Groth, Vigersted

001

(E)= Entré


