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www.vigersted-if.dk

Vigersted 
idrætsForening

Nu er vinteren over os, og vores afde-
linger er kommet rigtig godt fra start 
med en masse god energi. 
Det er med glæde at vores gymnastik 
afdeling er så stor en succes igen i år.
Om lidt er det jul, og traditionen tro 
skal det selvfølgelig fejres med en ju-
letræsfest for børn og voksne. Det vil i 
år foregå søndag den 6. december i 

bestyrelsen siden sidst
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Crossgym

Det er med stor glæde, at vi ser så 
mange møde op til en god gang mo-
tion med vægte, frie øvelser, øvelser 
med kropsvægt, boxjump, vægtstæn-
ger m.m  Vi fortsætter med CrosGym 
tirsdag kl. 18.30 - 19.30, fredag kl. 
17 - 18  og søndag kl. 10.00 - 11.00 
eller nærmere aftale. Vi vil sende 
meddelelser ud på facebook om alle 
dagene, hvor man kan skrive sig på 
eller bare møde op.
Man kan godt møde op, selvom man 
ikke har prøvet det før.

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig 
god jul og et godt nytår.

Formand Kurt Noack 
20651106/ kno@ofir.dk

Vigersted Forsamlingshus kl. 15 - 
16.30. Mon ikke også julemanden 
dukker op …...
Vi vil gerne ønske jer alle en rigtig 
glædelig jul samt et godt nytår.

Hjemmeside: www.vigersted-if.dk 
Karina Kristensen

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

body bike

Der er gang i cyklerne hver mandag, 
torsdag og som det sidste kører vi 
også om lørdagen kl. 10.00 - 11.00. 
Der kommer mange, så kom i god tid. 
Du kan følge opslag på facebook. Vi-
gersted Bodybike.

Vi har fået uddannet en nyt instruktør 
Thomas Egelund Rasmussen, som vi 
byder velkommen i vores stab af in-
struktører. 

nyt Fra træningsCentret

Efteråret er i gang og det er 
dejligt med så mange medlemmer, 
som nyder den indendørs træning. 

Der er stadig plads til 
nye medlemmer. Nu 
nærmer julen sig, og 
måske ryger der lidt 
godter ned og så vil det 
være en god ide at 
komme over i træ-
ningscentret.
Vi har stadig instruktør 
i centret mandag 
17.00 - 18.30, tirsdag 

19.00 - 20.30 og onsdag 
19.00 - 20.30. Ønsker du instruktion 
uden for disse tider kan du kontakte 
Kurt Noack på tlf. 20651106.

2

Crossgym kidZ

Så er vi kommet godt i gang med 2. 
sæson af CrossGym Kidz - og vi er så 
glade for at se en masse gengangere 
- og vi er mindst ligeså glade for at se 
en masse nye ansigter.

Crossgym er for alle børn mellem 10 
og 15 år og er et unikt træningspro-
gram lavet til børn på ethvert niveau 
- alle kan være med.

En træning består typisk af grundig 
opvarmning efterfulgt af »skills«. Her 
øver vi teknik, som skal bruges til da-

gens WOD (workout of the day). Til 
sidst slutter vi altid af med »game« 
hvor vi leger - oftest med et twist af 
Crossfit, så der er en ekstra udfor-
dring.

Vi har i øjeblikket ca. 
20 friske børn på hol-
det hver tirsdag mel-
lem 17-18 og vi har 
plads til flere.

Nikolaj, Marianne 
og Lena

Der hoppes 
højt og lavt.
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På forældre/barn-holdet knokler både 
børn og voksne. Børnene får løbet, 
hoppet, kravlet og tonset. 
De voksne får også pulsen op og får 
styrketrænet de største muskelgrup-
per med deres barns vægt :-)
Vi har det sjovt og hyggeligt og der 
er i år en bred spredning fra dem der 
endnu ikke helt kan gå og til dem, 
der starter i børnehave om lidt. Vi har 
altid plads til flere, så mød op til en 
prøvegang lørdag kl. 9.00.

Stine og Julie

Forældre/barn

Vi er kommet godt i gang i den nye 
sæson og har haft mange dejlige ti-
mer sammen, hvor vi har arbejdet 
med både styrke-, konditions- og ba-
lancetræning. Vi bruger store og små 
bolde, håndvægte, vandflasker, ela-
stikker, klude mm., og det hele bliver 
krydret med lidt Tai Chi og Qi Gong. 
Hvis ikke ben eller balance makker 
ret, kan øvelserne gøres siddende 
på en stol. Det vigtigste er, at alle er 
med! 

Efter en times gymnastik mødes vi 
med billardfolkene og hygger med 
medbragt forfriskning og en sang.

I det nye år deltager vi på Ringsted-
dagen d. 23. februar, hvor vi nyder 
samværet med mange andre 50+ fra 
hele Midt- og Vestsjælland og henter 
ny inspiration. Hvis du er interesseret 
i at komme med på holdet efter nytår, 
hvor vi starter torsdag d. 7. januar 
kl. 9, så kontakt instruktør Berit Gal-
berg mobil 22 21 23 25.

Vakse Voksne 50 + 

Som noget nyt tilbyder Vigersted IF 
yoga. Sæsonen startede op med et 
fuldt hold samt deltagere på venteli-
ste. Vi mødes hver mandag på Viger-
sted skole. Vi arbejder kroppen godt 
igennem med opmærksomhed. Vi la-
ver klassiske yogaøvelser og slutter 
hver gang af med afspænding. Jeg 
takker for den store opbakning og in-
teresse alle vegne fra - også tak til alle, 
der stillede op til min første prøvein-
struktion samt selvfølgelig til alle mine 
dejlige deltagere, som med deres 
åbenhed og gå-på-mod bidrager til en 
både afslappet og fokuseret atmosfæ-
re.

Har du spørgsmål omkring yoga i Vi-
gersted, er du meget velkommen til at 
gribe fat i mig eller maile: mette.friis-
mikkelsen@outlook.dk

Glade hilsner fra
Mette Friis-Mikkelsen, Yogainstruktør
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yoga

Træet giver dig bedre 
balance og styrker din 

koncentration.

Store hjælper små 
med at nå toppen.
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Vigersted  
idrætsForening

nyt Fra dilettanten

Først og fremmest tak til de ca. 120 
tilskuere som kom til vores revy. Vi var 
rigtig glade for jeres tilstedeværelse, 
men vi kunne selvfølgelig godt have 
tænkt os, at der kom flere. Vi synes, 
det er ærgerligt at ikke flere støtter 
op om de fællesbegivenheder der 
foregår i vores by, det være sig teater, 
maddage o.s.v.

I skrivende stund er planerne for for-
årets forestilling noget uklare. Vi 
mangler i høj grad nye skuespillere, 
så hvis I har lyst til at prøve at være 
med i det muntre selskab så kom og 

prøv. Vi har ingen optagelseskrav. Vil 
man spille teater, så får man lov.

Vi øver hver torsdag i forsamlingshu-
set, så kom nu.

Det kan da ikke være meningen at di-
lettanten skal lukke på grund af 
manglende tilslutning efter 32 år.

Kom nu og vær med.

Kontakt undertegnede på tlf. 57 52 
56 16, 29 67 51 94 eller på mail 
bn@dlgmail.dk.

Niels Arentoft

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

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

www.farvebuen.dk 
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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

Karina Kristensen
Degnebakken 43
Tlf.  21 42 12 10

Der blev danset 
meget i årets revy.
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de grønne pigespejdere

www.vigerstedspejder.dk

En weekend i september var spejder-
ne på tur til Holbæk naturcenter. Der 
blev sovet i bivuak, lavet mad over bål 
og ikke mindst - klatret i træer. Lørdag 
formiddag trak alle mand i klatreseler 
og hjelm. Herefter fulgte kyndig vej-
ledning af en instruktør fra Holbæk 
Klatrepark og en tur på prøvebanen. 
Efter at være blevet fortrolige med 
seler, karabiner og trisser, stod stør-
stedelen af pigerne (lidt nervøse) i 
kø til ’familiebanen’. På denne bane 
bevæger man sig 4 til 8 meter over 
jorden. Udfordringerne tæller bl.a. rul-
lende trækævler, linegang på tynde 
stålwirer, svævebaner og broer hvor 
der skal springes fra trin til trin. Efter 
frokost havde også de sidste af pi-
gerne mod på at prøve familiebanen. 
Det var, for nogle mere end andre, en 
udfordring at bevæge sig rundt i høj-
derne. Til trods for nervøsitet, højde-
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skræk og korte ben, kom alle - selv 
de yngste på 8 år og godt 130 cm – 
gennem banen. Pigerne var gode til 
at samarbejde, guide hinanden, give 
gode råd og støtte op, når deres kam-
merater blev bange. Grænser blev 
flyttet og efter første tur gennem ba-
nen, skulle alle lige prøve én gang til 
- eller to. De ældste af pigerne fort-
satte til ekstrembanen, hvor de skulle 
gennem 26 udfordringer i højder på 
helt op til 20 meter. Denne bane bød 
foruden lange svævebaner og bevæ-
gelige net, på en del udfordringer der 
krævede at pigerne, i længere tid, 
skulle kunne holde deres egen vægt i 
armene. Derefter stod den på endnu 
en nat i bivuak, inden pigerne - der i 
selvtillid var vokset 2 meter - blev 
hentet af deres forældre. 

Frisør 
 Vi tilbyder godt håndværk          

 Sankt Hansgade 49 · 4100 Ringsted
Bestil tid på 5767 1949 eller book

online på www.mansson.me

At være pigespejder er mange ting. Vi 
kan generelt godt lide at være ude i 
naturen, udfordre os selv, samt at bru-
ge både hoved og krop. I Vigersted er 
vi ca. 30 spejdere og smutter - og vi 
har plads til flere endnu. Man kan 
starte som smutte, når man går i 0. 
klasse - og blive lige så længe man 
har lyst. Vi holder patruljemøder hver 
mandag aften og tager på weekend-
ture, sommerlejr og lign. flere gange 
om året. 

Hvis du eller nogen du kender har lyst 
til at være med, så kontakt Winnie 
Lindemark på tlf. 50519144. 

Al klatring foregik med tilladelse fra 
forældre, under kyndig vejledning og 
iført korrekt sikkerhedsudstyr. 

Laura Perby

Nogle af  pigespejderne 
på vej op i højderne.

Blandede følelser.

En pigespejder 
i aktion. 
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Vigersted lokalråd

www.vigersted.net

»Fotos Fra det gamle Vigersted« 
mandag d. 18. januar kl. 19.30 i Vigersted Forsamlingshus
Som led i temaet »Det historiske Vigersted« har Aktivitetsudvalget inviteret 
Anette Månsson, daglig leder af Ringsted Museum og Arkiv. Anette Måns-
son vil vise fotos fra det gamle Vigersted og håber mange vil møde op 
og være med til at sætte ord på billederne og fortælle en god historie fra 
dengang Vigersted så noget  anderledes ud end nu.  Alle er velkomne – også blot 
for at lytte til de gode historier fra Vigersted.

Der serveres kaffe og kage. Yderligere oplysninger hos Berit Galberg 22 21 23 25.

Vigersted lokalråd indkalder hermed til generalForsamling 
søndag d. 24. januar kl. 14.30 i Vigersted Forsamlingshus.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Vi håber mange vil møde op og høre om Lokalrådets arbejde.

Der er mulighed for at blive valgt ind i Lokalrådet og være med til at sætte sit præg på Vigersteds udvikling.

lokalrådet 
på FaCebook?
Hvem vil hjælpe Lokal-
rådet med at komme på 
Facebook, så vi udover 
på www.vigersted.net kan 
formidle nyheder og ak-
tiviteter til borgerne på 
Facebook? 

Måske vil et par stykker 
være sammen om det, 
og Michael Kalmberg, der 
står for hjemmesiden, vil 
gerne være behjælpelig. 

Kontakt Berit Galberg
tlf. 22 21 23 25 eller 

berit@galberg.dk
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FastelaVnsFest 
søndag d. 7. Februar kl. 11.30 
Aktivitetsudvalget håber nogle forældre vil være med til 
at arrangerer festen, der, som sædvanlig, afholdes i Hal-
len efter fastelavnsgudstjenesten i Kirken. 

Jannie Rex er tovholder på projektet og kontaktes på mail 
Jannierex@gmail.com, hvis du vil give en hånd med.

 Køkultur ved 
tønden 2015.

Engen 
i Bymidten.

tak til 
palle kristoFFersen
Palle Kristoffersen har valgt at udtræde af 
lokalrådet grundet stort arbejdspres.

Palle har siden lokalrådets oprettelse væ-
ret formand og har ydet en uvurderlig 
indsats, ikke mindst ved udarbejdelse af 
»Helhedsplanen - Det nye Vigersted«, som 
mange har udtrykt stor tilfredshed med og 
rost for at være yderst gennemarbejdet og 
visionær.

Vi vil gerne takke Palle for hans store ar-
bejdsindsats og for hans arrangement i at 
gøre Vigersted til et endnu bedre sted at 
bo.

Tak til Palle og held og lykke med dit fort-
satte virke.

Bestyrelsen

beplantning mod 
Vej, sti og FortoV
Ringsted Kommune har ud-
arbejdet et regelsæt ved-
rørende vedligeholdelse af 
beplantning mod offentlig og 
private veje samt pladser og 
stier, med henblik på at mini-
mere gener for færdslen.

Regelsættet kan rekvireres 
hos Teknisk forvaltning og 
i øvrigt ses på kommunens 
hjemmeside.

På bestyrelsens vegne, 
Per Hermansen
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Vigersted Forsamlingshus 

nyt Fra Vigersted Forsamlingshus
Når året er ved at rinde ud, tænker 
man ofte på, hvor hurtigt og hvordan 
det år er gået. Vi i bestyrelsen er gan-
ske tilfredse, vi har haft mange udlej-
ninger, og meget tilfredse lejere. Vi 
har haft lejere fra Helsinge og Skæl-
skør, ja vores gode ry spreder sig vidt 
omkring. Det kan da få enhver besty-
relse til at være glad i låget, som det 
jo hedder nu om stunder.

 Men vi skal bestemt ikke glemme vo-
res faste brugere af huset, Vakse 
Voksne som knokler med gymnastik 
hver uge, Voksen Klubben mødes 
hver 14. dag.  Og så er der madda-
gene hver måned. Dilettanterne ja, de 
spiller jo teater, vi skal selvfølgelig 
også lige fortælle, at vi jo har en Bil-
lard klub, så Forsamlingshuset er be-
stemt ikke kun en udlejningsforret-

ning.  Det er en vigtig del af vores 
lokalsamfund.

Bestyrelsen for Støtteforeningen for 
Vigersted Forsamlingshus ønsker alle 
en rigtig dejlig jul og et lykkebringen-
de nytår.

På bestyrelsens vegne
Bente Holm / bn@dlgmail.dk

www.vigerstedforsamlingshus.dk

FuglereserVatet  
er godt For    
lokalområdet
Året 2015 har været et af de bedste 
siden foreningen overtog reservatet i 
2010. Der har været gode og vellyk-
kede arrangementer i både Fuglere-
servatet og på eksterne ture. I årets 
løb har 340 husstande været medlem 
- især fra lokalområdet - og det er vi 
rigtig glade for. Det betyder at mange 
lokale får gode oplevelser i nærom-
rådet og at drift og økonomi hænger 
fornuftigt sammen. 

Næste år vil byde på endnu flere 
spændende arrangementer.

Som medlem i Fuglereservatet kan du 
gå ture, når det passer dig bedst – og 
du kan deltage i de arrangementer du 
har lyst til. Et medlemskab dækker en 
hel husstand for beskedne kr. 200 om 
året. 

indmelding
Indbetal kr. 200 til foreningens 
bankkonto: Reg. nr. 6823 konto nr. 
1022168, eller på swipp til mobil nr. 
50363657. Send samtidig en mail 
til info@fuglereservat.dk og opgiv dit 

navn, adresse, telefon og mail. Heref-
ter modtager du et medlemskort på 
mail og de kommende Nyhedsbreve. 
Eller ring til Jon Feilberg, telefon 40 
15 05 98.

arrangementer   
For medlemmer
For medlemmerne vil der være rigtig 
mange gode oplevelser. Bl.a. guidede 
ture i reservatet, fælles morgenbord 
pinsemorgen, eksterne ture og et 
par hyggelige fælles arbejdsdage for 
dem der har lyst. 2016 vil også byde 
på Nattergaleture, Fuglenes Dag, Na-
turens Dag, De Vilde Blomsters Dag 
og meget mere. Aktuelle rundture 
fremgår altid af hjemmesiden: 

www.fuglereservat.dk

generalForsamling
Årets generalforsamling holdes 
i Pavillonens Havestue, Tværallé 
5, 4100 Ringsted den 18. fe-
bruar 2016 kl. 19.00. Rigtig 
mange får her en god oplevelse 
med fortælling og billeder. Vi 
glæder os til at se dig. 

FuglereserVat.dk www.fuglereservat.dk

nyhedsbreVe Fra  
FuglereserVatet
Gå ind på www.fuglereservat.dk og 
tilmeld dig Nyhedsbrevene.

hjemmesiden   
www.FuglereserVat.dk 
Hjemmesiden er altid et besøg værd. 
Her kan du bl.a. se de sidste obser-
vationer og fotogruppens flotte bille-
der fra reservatet.

Fuglereservatet
Peter Hansen - tlf. 20 83 60 90

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

Et par fælles arbejds-
dage holdes i den 

flotteste natur.

Der har været isfugle i 
reservatet hele 2015.
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Vigersted skole

www.vigersted-skole.dk

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

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

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

eleVrådskursus
Elevrådet i overbygningen og mel-
lemtrinet på Vigersted skole har haft 
kursus med en repræsentant for 
Danske Skoleelever. 

Det var et kursus omkring, hvordan 
vi som elever kan forbedre vores 
elevråd, hvilke rettigheder vi har og 
forskelige modeller vi kan bruge i 
fremtiden, til de alternative aktivite-

ter vi arrangere. Alle eleverne som 
mødte op til kursuset, blev fornøjet 
over den fabelagtige undervisning vi 
modtog og vil med glæde gøre det 
igen. Kursuset kostede blot trans-
porten for repræsentanten fra Ran-
ders til Vigersted.  

Rebecca og Nickoline, 9.årgang

 

drama
Kernen i drama er det skabende 
arbejde, hvor oplevelse og erken-
delse er forbundet med den æste-
tiske udtryksform. 

Når vi på Vigersted Skole arbejder 
med Drama indtænker vi forskel-
lige områder: Dramatisk praksis, 
oplevelse og analyse af dramatiske 
udtryk, indblik i forskellige teater-
miljøer.

Eksempler på drama-aktiviteter på 
Vigersted skole i skoleåret 2015-
16:

Udskolingen (valgfag): Drama 
grundkursus, Turneteater i sam-
arbejde med SSP med turné på 
skoler i Ringsted Kommune, Bølle 
Bob - i samarbejde med musik, 
Eventyrteater

Indskoling: Lucia, Krybbespil, 
Eventyr og Matematikteater.

Det er desuden vores intention at 
alle elever får mulighed for at op-
leve professionelle teaterforestillin-
ger i løbet af skoleåret. 

8

ny aFdelings-
leder For sFo  
og indskoling
Esben Buhl er tiltrådt som 
afdelingsleder for sfo og ind-
skoling på Vigersted Skole. 
Esben afløser Per Pedersen, 
som er fratrådt sin stilling på 
Vigersted Skole.  

bag For en sag
I september måned gik børn og 
pædagoger fra Snekken igen til 
dejfadet og bagte til fordel for 
’Bag for en Sag’. 

’Bag for en Sag’ samler penge ind 
til Børns Vilkår og Børnetelefonen.

Alle børn og deres forældre havde 
mulighed for at udfylde en bestil-
lingsseddel på forhånd. Det blev 
en  overvældende succes. I de to 
uger op til selve dagen fik børnene 
både regnet, stavet, talt om viden-
skab og samarbejdet på kryds 
og tværs. De fik fremstillet 800 
havregrynskugler, 650 småkager, 
450 knækbrød og 15 store bra-
depander med kage. 

På selve dagen   
var der dækket op til fest i skole-
gården. Børnene stod selv for sal-
get af kager og saftevand, mens 
forældrene havde mulighed for at 
hygge sig og selvfølgelig købe en 
masse kager.

Snekken fik samlet 5274 kr. ind til 
den gode sag.

Mette, Skolebestyrelsen

 Bag for en sag.
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minibogbussen

Fjellebrovang v/ Fjellebrohuse 34
Onsdag 16.45 - 17.15

Nordbæksvej v. Legepladsen 
Onsdag 17.30 - 17.45

Vigersted Forsamlingshus
onsdag 18.00 - 19.15

ringsted dagpleje
Leder Lone Schiøtt
Tlf. 57 62 81 20

plejeCenter ortVed

Roskildevej 498, Ringsted
Tlf. 57 62 77 40

Leder Marianne Micheelsen 
Tlf. 57 62 77 45
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Vigersted legene
Fredag før efterårsferien brød Vi-
gersted Skole en mangeårig tra-
dition for løb og cykling på Sko-
lerne Motionsdag. Vigersted Skole 
afholdt i stedet Vigersted Legene, 
hvor eleverne på hold sammensat 
på tværs af klasserne dystede i 
over 20 forskellige aktiviteter. 

Legen startede med indmarch og 
den olympiske ild blev tænkt in-
den Legene kunne starte - under 
mottoet Nysgerrighed, respekt og 
troværdighed - Vigersted Skoles 
kerneværdier. 

Udover at bevæge sig og få sjov 
motion, var formålet med dagen 
også at skabe fællesskab på tværs 
af årgangene. Derfor fik holdene 
ikke alene point for deres præsta-
tioner - men også samarbejde og 
hjælpsomhed på holdet. 

Dagen sluttede med overrækkelse 
af guldmedaljer til det vindende 
hold. 

Hovedgaden 12 • 4140 Borup • 
tlf. 5752 7348

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

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

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

Vigersted Legene.

Vinderne af  
Vigersted Legene.

Æg & Honning 
fra Eva´s landsted
Stalddørssalg af friske økologiske 
æg samt egen honning.
Ejdamsvej 19, Vigersted
Tilsluttet den offentlige salmo-  
nellakontrol samt fødevare-  
styrelsens kontrolprogram.
Besøg: www.evaslandsted.dk
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Efteråret er i fuld gang og børnehuset 
er som sædvanlig også i fuld gang! 
Nogle børn holdt efterårsferie, mens 
de tilbageblevne børn er blevet for-
kælet med ekstra hygge, kagebag-
ning og fælles madlavning.

Margueritterne er kommet godt i 
gang med Leg og Bevægelse. Bør-
nene er rigtig glade for det fantastiske 
tilbud fra Ringsted Kommune, hvor 
børnene får leget og bevæget sig 
sammen med dygtige instruktører.

Hele børnehuset var i fuld gang da 
uge 41 stod i bevægelsens tegn med 
masser af sjove aktiviteter inde og 
ude.

Traditionen tro havde vi æbledag igen 
i år. Ungerne vaskede og skar æbler 
ud og der blev lavet en masse æble-
most.

Vigersted børnehus

Vigersted børnehaVe

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

Bestyrelsesformand:
Laura Irwin Rossing
laura@rossing.dk

I år havde vi 
som sædvan-
ligt »Bag for en 
Sag«. Der blev 
bagt flittigt 
sammen med 
børnene og alle 
kager blev solgt 
til forældrekaffe

Skal du sælge?
Bestil et gratis salgstjek,  

så hjælper vi dig godt videre.

EDC Selandia Vejgaard & Partnere

Tlf. 56 82 00 95

Følg børnehuset på FaCebook!

i fuld gang med at anlægge stien bag 
børnehaven.

Der lægges planer for indvielsen og 
børn og voksne glæder sig til at kun-
ne undgå den farlige strækning på 
Snekkerupsvej!

Forældrebestyrelsen takker endnu 
engang personalet for en god og tryg 
hverdag for vores børn!

Venlig hilsen

Leder, Maria Jørgensen

Forældrebest., v. Julie E. Zeuthen 

om eftermiddagen. Vi havde en hyg-
gelig dag. Pengene går til Børns Vil-
kår.

De voksne i Vigersted Børnehus er i 
fuld gang med en faglig udvikling 
med fokus på egen praksis, for at øge 
trivslen endnu mere for børnene. Læs 
mere om den kommunale indsats 
med trivselsvurderinger på intra.

I skrivende stund er gravemaskinerne 

 - og det bliver 
til æblemost!

Der skæres 
æbler ud.

husk
juletræsfest torsdag 
d.11. december
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naturdagplejen i snekkerup
med risiko for jord under neglene og røde kinder

I efteråret har vi blandt andet hygget 
os med at høste en masse, 
som vi har forkælet vores dyr 
med til stor glæde for alle.

Vi har også fyldt mange kurve 
med visne blade, som vores 
geder har guffet i sig. 

Vi har sagt velkommen til to 
nye børn, og som man kan se 
på billedet, synes de, at vo-
res kaniner er meget store og 
spændende.

Vi glæder os til december, 
hvor vi skal julehygge, åbne kalender, 

lave juledekorationer, få besøg af nis-
serne og spise risengrød.

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

Med venlig Hilsen
Naturdagplejen 

  v/ Annette Rosenmark
Snekkerupvej 58
Tlf. 2287 9837  

Se mere på www.rosenmark.dk

børneklub og teenklub i kVærkeby

www.facebook.com/indremissionringsted

Har du lyst til at høre om Gud og Je-
sus, så holder Danmarks folkekirke-
lige søndagsskole børneklub onsdag 
i lige uger fra 16.00 til 17.30. Er du 
mellem 0 og 9 år, så er du meget vel-
kommen. Når vi mødes hygger vi med 
saftevand og kage, hører en bibelhi-
storie og leger eller er kreative. 

Hver mandag fra 19.00 til 20.30 hol-
der vi teenklub, hvor alle teenagere, 
fra 6 klasse og opefter er velkomne. 
Kom til en hyggelig aften, med bibel-
historie, kreativitet, kagespisning. Vi 
arrangerer også træklatring, bager, 
hoppeborg og overnatning.

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

For at høre mere, kon-
takt Britta Fjeldal på 

tlf. 25 62 22 68.

Vi mødes på 
Lindegårdsvej 10.

Teenklub.
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kVærkeby Friskole

www.kvaerkebyfriskole.dk

den kære juletid 
Så er vi i gang med julemåneden, her 
på Kværkeby Friskole og den søde 
juletid er selvfølgelig også den må-
ned, hvor vi har mange gode tradi-
tioner, som vi gerne vil fastholde hos 
os. Vi har allerede i november måned 
afholdt vores juleklippedag og se-
nere i denne måned vil vi, sammen 
med Borgerforeningen  afholde vores 
fælles arrangement »Ind Under Jul«. 
Skolens elever er i fuld gang med at 
planlægge og øve vores juleforestil-
ling, hvor vores store elever, vil stå på 
de skrå brædder, mens vores yngste 
elever og mellemgruppen vil synge 
julesange og gå Luciaoptog. Vi håber, 
at rigtig mange vil møde op til arran-
gementet, der afholdes torsdag, den 
10. december 17.30 - 20.00.

Endelig er vi inviteret til kirkens årlige 
hyggelige julegudstjeneste. Vi glæ-
der os til, at vi alle kan opleve kirkens 
rolige velkendte stemning og fysi-
ske rammer, hvor vi sammen synger 
kendte salmer og lytter til præstens 
bevingede ord. 

 

kommende børnehaVe-
klasser og 7. klasse 
Fra næste år
Skolen har haft meget stor søgning til 
vores kommende 0. klasse og da det-
te indlæg blev skrevet sidst i oktober 
måned, var der faktisk kun 2 ledige 
pladser tilbage. Vi ved derfor ikke, om 
der stadig er flere ledige pladser. Vi 

kan derfor kun opfordre dig til at tage 
kontakt til os, såfremt du ønsker at dit 
barn skal starte på Kværkeby Friskole.  
For skoleåret 2017 er der også, alle-
rede nu, mange, der har skrevet deres 
barn op til skolestart, så her kan vi 
også kun anbefale dig, at indskrive dit 
barn hurtigst muligt. 

Vi har stadig ledige pladser i nogle 
af klasserne, men vi oplever også her 
en stor interesse. Vores kommende 
7. klasse vil være vores første klasse, 
der kommer til at afslutte sin skole-
gang med afgangsprøve fra Kværke-
by Friskole og da de allerede nu er 14 
elever på årgangen er der kun få le-
dige pladser tilbage. Vi ved, at mange 
elever skal starte i nye klasser fra 7. 
klasse og allerede sidste år oplevede 
vi interesse for om vi havde 7. klasser. 
Hvis I derfor har tanker om, at jeres 
barn skal starte i overbygningen hos 
os, skal I også hurtigt melde tilbage 
til os.  

skolen Fysiske rammer 
har Fået en oVerhaling
I oktober måned gik vi i gang med 
at istandsætte et par af vores faglo-
kaler. Malerrullen, penslen og murer-
skeen har været i brug og lokalerne 
fremstår i dag dejlige lyse og venlige. 
Vores gamle computerrum er nedlagt, 
da vi ikke længere benytter statio-
nære computere, som en aktiv del af 
undervisningen. Vi har dog valgt, at 
beholde nogle enkelte computere i 
vores indskolingsklasser. 

Vi har også i gang med at gøre vo-
res gange hyggelige og imødekom-
mende.  Per fra vores SFO, har flere 
steder udsmykket væggene på skolen 
og han har også malet de store sten i 
rundkørslen, så de i dag giver skaber 
lidt mere liv. Vejen udenfor skolen har 
fået helt ny asfalt. Vi mangler dog sta-
dig at få asfalteret hele rundkørslen, 
men kommunen har lovet, at det sker 
indenfor overskuelig fremtid. Alt i alt, 
så går det stærkt her på Kværkeby 
Friskole og vi ser skolen blomstre op, 
til glæde for børn, personale og an-
dre, der benytter skolen dagligt.

Til sidst vil vi gerne ønske jer alle 
sammen en glædelig Jul og et lykke-
bringende Nytår. Vi går ind i det nye 
år med forventningen om, at kunne 
fortsætte vores skønne skoles posi-
tive udvikling.

Mange venlige hilsner
Jan Glerup
Skoleleder

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

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

KIF’s Venner, 
www.kifs-venner.dk, 
Gert Jensen, 
tlf.  2040 5102
mail: mgrustfri@live.dk
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Formand: Finn Andersen, 
Fjellebrovang 27, 
tlf. 2857 8431 
e-mail: fia@ringsted.dk 

Næstformand: Erik Jensen, 
Lindegårdsvej 3, 
tlf. 5752 5494

Kasserer: Kaj Jensen, 
Køgevej 224, 
tlf. 5752 5325

Indkøbsafdeling og PR: 
Poul Jensen, Fjellebrovang 25, 
tlf. 24 21 71 92

Ove Andersen, 
Fjellebrohuse 50, 
tlf. 57 52 54 24 

Sponsoransvarlig & PR:
Lis Stuckert, Nordbæksvej 44, 
tlf. 5752 5541

borgerForeningens 
bestyrelse 2016

13

Fjellebro - kVærkebyegnens borgerForening

oktoberFest    
i kVærkeby 
Igen i år afviklede Borgerforeningen 
en oktoberfest, og Rønnedekøbman-
den sørgede igen for en veltilrettet 
festmenu. Hele aftenen sørgede den 
lokale duo, Katja og René, for under-
holdningen, og dansegulvet var godt 
fyldt op til festen sluttede kl. 01.30. 
Gavmilde sponsorer fra Ringsted, 
Benløse og Kværkeby havde sørget 
for masser af gevinster. Vi er utroligt 
glade for den store opbakning vi får 
til vores arrangementer. Ligeledes 
er det også godt at se, at der er så 
mange, der altid er klar til at give en 
hånd med, når en fest skal stables på 
benene. Uden denne hjælp havde vi 
ingen oktoberfest i Kværkeby, så Bor-
gerforeningen vil godt takke alle for 
deres indsats, og vi håber, at I er klar 
igen til næste år.

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

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

juleFest og  
børnediskotek 
Borgerforeningen er i gang med de 
kommende arrangementer. Vi holder 
julefest den 10. december i sam-
arbejde med Kværkeby Friskole. Det 
har de sidste år været en stor succes 
med over 200 spisende deltagere og 
super underholdning af skolen ele-
ver. Lige nu er vi ved at lægge sidste 
hånd på programmet. 

Børnediskoteket afvikles den 29. ja-
nuar fra 19.00 - 22.00. Der kom-
mer invitationer og pressemeddelelse 
ud i starten af januar. Vi sørger selv-
følgelig for god underholdning og 
sjove konkurrencer, og selvfølgelig er 
der rigeligt med voksne hjælpere til 
stede, og forældre kan gratis besøge 
forældrecafeen. 

nyt program på Vej 
Lige nu er vi ved at lægge sidste hånd 
på vores nye program, og traditionen 
tro er der nye spændende arrange-
menter på programmet. Vi holder 
selvfølgelig fast ved de arrangemen-
ter, der efterhånden er blevet en tra-
dition, men der kommer hele tiden 
nyt til. Alt dette vil der stå mere om i 
vores folder for 2016. Den forventes 
uddelt i starten af februar måned. 

nytår 
Borgerforeningen vil i denne sidste 
udgave af Lokalnyt for 2015 benytte 
lejligheden til at takke alle, der er med 
til at bakke foreningen op. Vi håber på 
lige så stor opbakning og deltagelse i 
det nye år. Med dette vil vi ønske alle 
læsere af Lokalnyt en glædelig jul og 
et godt nytår.    

Katja og René
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Vigersted og kVærkeby kirker

vigersted-kvaerkeby.dk

konFirmanderne Fortæller

Jeg har været i natkirke i Roskilde 
Domkirke, der er rigtig flot. I Roskilde 
Domkirke ligger der døde mennesker 
- og jeg har prøvet at ligge på en 
gravsten (i gulvet). Det var sjovt, men 
anderledes at være i natkirken og me-
get smukt. Jeg glæder mig til at blive 
konfirmeret. Der har også været 
filmaften for begge hold. Vi gik en lille 
”Pilgrimsvandring” mellem kirkerne, - 
Jeg har gået 7 km for at symbolisere 
pilgrimsvandringen. Pilgrimsvandrin-
gen var kold, fordi det blæste, men 
sjov, jeg løb og hyggede mig, og syn-
tes, det var sjovt, da jeg faldt. Vi gik 
fra Vigersted til Kværkeby og brok-

kede os, fordi det var koldt og lang, 
men da vi kom til Kværkeby mødte vi 
is-bilen! Så, da vi kom ud fra gudstje-
nesten, hvor vi tændte lys og sang, fik 
vi is. I natkirken i Roskilde bar vi med 
på korset med pigtråd om, der var 
dyppe-nadver, og nogle klude, der 
skulle bindes på et hjerte for at sym-
bolisere fællesskab, og så skulle vi 
kramme en fremmed. Vi tændte lys 
og skrev under på en kærlighedser-
klæring, (men jeg ved ikke, hvad der 
stod). Vi sang »Du satte dig selv i de 

57 61 22 39
- vi svarer hele døgnet

Nørregade 43 • Ringsted
www.bedemand-berner.dk

Ringsted Begravelsesforretning
Lizzi og Per Christensens eftf. Grundlagt i 1876

teedeedddd

Et spørgsmål om tillid
Claus Berner Pernille Slott FobianAnne Holberg

nederstes sted« og »Du som har 
tændt millioner af stjerner«. Desuden 
skulle vi prøve at få en hjemløs med 
ind i fællesskabet, men det var vist 
skuespil. Jeg tænker når jeg går til 
præst, at jeg snart skal konfirmeres, 
så træder man jo ind i de voksnes 
rækker, det bliver sjovt og spænden-
de. At gå i kirke er lidt kedeligt, men 
også meget dejligt. Vigersted Kirke er 
en sjov, flot kirke med flotte kalkmale-
rier og et flot alter. Til gudstjeneste 
synger man og står op. Nogle gange 
synes jeg, det kan være meget spæn-
dende at høre om Gud i kirken. 

Blomsterhjørnet
møllevej 2a
4140 Borup
tlf. 57527711

Værtindegaver, 
buketter, planter 
og alt i begravelse
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sangCaFe i det nye år
Den sidste tirsdag i måneden er 
der lejlighed til en musikalsk hyg-
gestund og øvelse i Sangcafeen. 
Hvis du har lyst til at synge, så 
mød op d. 26. januar kl. 10.30-
12 og d. 23. februar kl. 10.30-
12, og syng af hjertens lyst med 
de andre. Mia, kirkernes organist, 
leder slagets gang, og der synges 

nyt og gammelt, kendt og ukendt 
fra Højskolesangbogen og den er 
ny indkøbt med stor skrift! Der er 
varmt på kanden og en bid brød 
til den gode stemning og de glade 
sange. Der er ingen krav eller for-
udsætninger, - andet end glæden 
ved samværet og sangen.  

nørkleklubben i Vigersted præstegård
Så har vi været godt i gang i ca. 3½ 
måned og jeg må indrømme, at der 
bliver strikket og hæklet af hjertens 
lyst.

Jeg tror, at alle havde glædet sig 
til, vi skulle mødes efter sommerfe-
rien og jeg må sandelig indrømme, 
at der var nogle af »strikkepigerne« 
der havde været meget flittige. De 
fremlagde det ene stykke strik efter 
det andet og bordet var hurtigt fyldt 
op. Det var dejligt, for vi skulle have 
nogle gode varer med på Kildemar-
kedet.

Desværre var vejret ikke med os 
den dag, men der var nogle friske 

»piger« der trodsede vejret og de fik 
solgt en del. 

Vi havde valgt at donere det ind-
komne beløb til Avnstrup Asylcenter 
– børnehaveafdelingen. De mangle-
de gummistøvler og varme sokker, 
så det blev pengene brugt til. Det 
var en stor fornøjelse at aflevere 
sagerne og at se børnenes glæde 
over vores »gaver«.

Jeg skal huske at takke for alt det 
gode garn vi har modtaget, det bli-
ver brugt med stor glæde.

Søndag den 6. december er vi i 
Forsamlingshuset, hvor der er Jule-
træsfest.

Vi har mange fine sager med, som 
vil være oplagte julegaver. 

På gensyn!

Vi strikker igen hver onsdag i det 
nye år kl. 10-13, undtagen i sko-
leferierne. Alle er velkomne, vi har 
garn, pinde og mange mønstre, så 
kom bare.

Vel mødt, Lena Uldall

Lena.uldall@gmail.com

Film i CaFeen 2 + bonus
Vinterens filmaftener er vidt forskel-
lige: 

tirsdag d. 26. januar kl. 19 en 
Oscarvinder fra 2012 af Michel 
Haneke, barsk og bevægende; nå-
desløs og poetisk er nogle af or-
dene om dette drama. 

tirsdag d. 23. februar kl. 19 en 
humoristisk, kærlig og musikalsk 
film, så det mærkes. Den har ikke 
vundet noget som helst, men vin-
der helt sikkert dit hjerte, er base-
ret på en sand historie og både hy-
lende morsom og hjertegribende i 
sit portræt af store kunstnere. 

tirsdag d. 8. marts kl. 19 vises 
en bonusfilm; en meditativ film næ-
sten uden noget andet end fuld-
stændigt betagende smuk billedsi-
de om livet i et kloster. 169 minutter 
i sjælebad og lysterapi - gå en af-
ten i kloster! Der er tilmelding hos 
sognepræsten.
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Vigersted og kVærkeby kirker

rytmer til adVent, jul og luCia med »mias musikalske uniVers«
3 lys er tændt i den store ad-
ventskrans søndag d. 13. decem-
ber kl. 10.30 i Vigersted kirke

Organist Mia vil skifte orglet ud med 
trækbasunen og har inviteret sit orke-
ster, »Mias musikalske univers«, til at 
spille med. Orkesteret består af Mi-
chael Sunding, klaver, Jesper Uno Ko-
foed, trommer, Jacob Brandt Jensen, 
kontrabas og Tomas Trulsson, saxo-
fon. Vi synger nye julesalmer, som 
dog klinger velkendt, og selvfølgelig 
også traditionelle adventssalmer. 

Menighedsråd og 
konfirmander 
læser jule- og 
adventstekster. 
Englekoret synger 
Lucia og et par af 
Mias egne glade 
sange bliver det 
også til. Efter 
gudstjenesten er 
der nybagte 
Luciaboller og 
varmt at drikke i 
våbenhuset.

16

musik i Vigersted og kVærkeby kirker

julekonCert med gospelkoret »we got joy«

torsdag d. 3. december kl. 19.30 i 
Kværkeby kirke synger koret, »We got joy« 
julen ind med glad og livlig gospel. Kon-
certen vil sætte os i festlig julestemning 
med både energifyldte uptempo-sange og 
stille ballader. 

Koret holder til i Ugerløse og består af ca. 
30 sangere, som elsker at synge. De mø-
des en gang om ugen for at øve under 
ledelse af Charlotte Hacke.

babysalmesang - nyt hold eFter nytår

Babysalmesangen ledes af kirkens or-
ganist, Mia Engsager og torsdag d. 
7. januar er første gang ud af 10 
med dejlig musik i kirken for babyer 
fra 2-10 måneder og deres forældre.

Hver torsdag mødes vi kl. 10.30-
11.30, hvor vi synger, blæser sæbe-
bobler, vugger, danser og oplever kir-
ken i babyhøjde. Holdet oprettes i 
den kirke, som flest ønsker, så når 

man tilmelder sig bedes man skri-
ve sit navn, barnets navn, tlf.nr. og 
hvilken kirke man ønsker. Der er 
begrænset plads på holdet, så 
man tilmelder sig efter først til 
mølle-princippet.

Vi glæder os til at se jer.

Tilmelding sker til Mia på 
miaengsager@gmail.com 

Fra et sjovt Julespil engang.
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www.vigersted-kvaerkeby.dk
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julekonCert med gospelkoret »we got joy«

Verdensklasse! - argentinsk tango og nordisk Folketone
søndag d. 31. januar kl. 15 venter 
der en helt unik koncertoplevelse i Vi-
gersted kirke. Duo Russo/Vilensky 
består af den herboende italienske 
Paolo Russo, der spiller bandoneon 
(en slags harmonika) og den interna-
tionalt anerkendte cellist, Ruslan Vi-
lensky fra Letland. 

Ved denne koncert præsenterer duo-
en deres nyeste cd, som udkommer i 
januar. På cd’en medvirker en stryger-
kvartet fra Letland og vi er så heldige 
at være et af få steder, hvor de giver 
koncert med netop denne stryger-
kvartet, som er Alexey Bahir og Ka-
trina Rosuscana på violin, Elina An-
drianova på bratsch og Viktors 
Velicko på kontrabas.

Musikken forener den melankolske 
argentinske musik og den nordiske 
tone. Der vil være original musik af 
Paolo Russo samt musik af Astor 
Piazzola, Diego Schissi’s and Oskar 
Strok.

En enestående chance for at opleve 
et internationalt ensemble af meget 
høj kvalitet med virtuose instrumenta-

lister, italiensk temperament og ar-
gentinsk melankoli.

Se også www.duo-russo-vilensky.com

jaZZet klassisk med trio og ungdomskor 

Vores eget Ungdomskor 
har gæster, »Teen Spirit« 
kor fra Århus Musik-
skole og  Hess/
Dayyani/ Emborg 
Ensemble lørdag d. 
27. februar kl. 15 i 
kværkeby kirke. 

De spiller og synger 
nye kompositioner til 
danske digte af bl.a.

Emil Aarestrup, B.S. Ingemann, Mi-
chael Strunge og Pia Tafdrup. Trioen 
består af sangerinden Camilla Dayya-
ni, pianisten Jørgen Emborg og jazz-
saxofonisten Emil Hess og musikken 
er lys med plads til improvisationer. 

www.hessdayyaniemborg.dk 
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kirken 

hVor henVender
 man sig Ved dåb, 
begraVelse mm.?

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

begraVelse/bisættelse
- kontakt sognepræsten. 
Aftale om gravsted og evt. pasning 
af gravsted - kontakt graveren. 

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

sognepræst
anne-marie nybo mehlsen, 
Vigersted Præstegård, Vigerstedvej 2
Tlf. 57 52 52 35 - amnm@km.dk
Fridag mandag

sekretær Ib Aagaard Bank 
træffes onsdag formiddag i præstegår-
den og kan hjælpe med attester o.lign. 
iab@km.dk
graver Arne Mikkelsen, 
Graverkontoret, Vigersted Bygade 33
Tlf. 31 70 73 33. Fridag mandag.
graver Lis Mikkelsen, 
Graverkontoret · Kværkebyvej 70 
(Kirkevej), 4100 Ringsted 
Tlf. 41 15 37 08. Fridag mandag.
organist Mia Birch Engsager
Kildegårdsvej 25 · Havrebjerg ·  
4200 Slagelse 
Tlf. 26 25 64 90. Fridag mandag.
kirkesanger Eline Holmegaard
Egemosevej 6 · 4174 Jystrup
Tlf. 57 52 82 20. Fridag mandag.
kirkesanger Kirsten Lybecker
Avnsbjergvej 42 · 4174 Jystrup
Tlf. 41 57 55 61. Fridag mandag.

Vigersted menighedsråd
Formand Inger Vendler
Degnebakken 19 · tlf. 61406861 
ivendler@gmail.com
næstformand Asger Bak ·  
Bastebjergvej 3, 4140 Borup ·   
tlf. 40738733 · Asger@abglobal.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

siden sidst

Vigersted sogn

dåb
23.08.15  Emilia Vestergaard Dyva
20.09.15  Lucas Stahl Smedelund
11.10.15  Thor Juul Mathiesen
31.10.15  Lukas Peter Asbjerg
31.10.15  Iben Sidsel Lemming

Viede og Velsignede
01.08.15  Mette Strunge Nielsen 
            og Ole Lanxe Pedersen
29.08.15  Christina Jarvig Jensen 
            og Nicolaj Rugbjerg   
 Kløcker
19.09.15  Luise Bechmann Nissen 
            og Hans Axel Kristensen

døde
18.07.15  Else Marie Madsen
07.08.15  Per Wiebjerg Hansen
27.08.15  Birthe Erna Sørensen   
 Jensen
03.09.15  Gerda Ingrid Kolkjær   
 Jensen
17.09.15  Inge Margrethe   
 Christensen
06.10.15  Teddy Frausing

kVærkeby sogn

dåb
02.08.15  Anthon Fontaine 

Viede og Velsignede
19.09.15  Christina Charlotte   
 Thøgersen og Frederik  
 Nicolaj Nexøe-Larsen
03.10.15  Louise Lykke Jensen
            og Rene Lykke Jensen

døde
04.08.15  Anna Lise Andersen
13.09.15  Dagny Irene Gyldenløv  
 Pedersen
18.10.15  Henrik Larsen

samtale 
og sjælesorg

Din sognepræst er uddannet til 
den gode og den svære samtale 

og har tavshedspligt! 
Ring og aftal på tlf. 57 52 52 35, 

du kan også maile til: 
amnm@km.dk

kirkebilen
Der er mulighed for at blive kørt til 
og fra gudstjenester og arrange-
menter for dig, der ikke kan køre 
selv. Ring og hør nærmere hos 
præsten på tlf. 57 52 52 35.

18
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gudstjenester m.m.

dag kirkeåret tid sted inFo
  3. december Torsdag 19.30 Kværkeby Kirke Julekoncert »We got joy«

  6. december 2. søndag i Advent   9.00
10.30

Kværkeby Kirke *
Valsølille Kirke *

13. december 3. søndag i Advent 10.30 Vigersted Kirke 9 læsninger m. Mias musikalske univers

18. december Fredag   8.30
  9.30
10.30

Vigersted Kirke
Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke

Skolejuleafslutning
Skolejuleafslutning
Skolejuleafslutning

20. december 4. søndag i Advent   9.00
10.30

Vigersted Kirke (i tårnet)
Kværkeby Kirke - med meget Jul

24. december Juleaften 11.00
14.45
16.00

Plejecenter Ortved 
Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke

25. december Juledag   9.00
10.30

Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke 

26. december 2. juledag   9.00 Kværkeby Kirke *

27. december Julesøndag 16.00 Vigersted Kirke * Fælles gudstjeneste 
v/ Lars Storm Kristensen

31. december Nytårsaften 14.45
16.00

Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke

  3. januar Hellig tre Konger 10.30 Vigersted Kirke

  5. januar Helligtrekongers aften 17.00 Kværkeby Kirke 

10. januar 1. s. e. H3K 10.30 Kværkeby Kirke 

17. januar 2. s. e. H3K   9.00
10.30

Vigersted Kirke *
Jystrup Kirke *

23. januar Lørdag 10.30 Kværkeby Kirke Dåbsgudstjeneste

24. januar Septuagesima   9.00
10.30

Jystrup Kirke 
Kværkeby Kirke Ung Kirke

26. januar Tirsdag 10.30
19.00

Præstegården
Præstegården

Sangcafe 
Film i Cafeen

31. januar Seksagesima 10.30
15.00

Vigersted Kirke
Vigersted Kirke Koncert Duo Russo-Vilensky String Ensemble

  3. februar Onsdag 19.00 Kværkeby Kirke

  7. februar Fastelavn 10.30 Vigersted Kirke Børne- og familiegudstjeneste

14. februar 1. s. i fasten   9.00
10.30

Vigersted Kirke *
Jystrup Kirke *

21. februar 2. s. i fasten   9.00
10.30

Valsølille Kirke 
Kværkeby Kirke

23. februar Tirsdag 10.30
19.00

Præstegården
Præstegården

Sangcafe 
Film i Cafeen

27. februar Lørdag 15.00 Kværkeby Kirke Koncert med Hess Dayyani-Emborg 
med Ungdomskoret og gæster

28. februar 3. s. i f asten 10.30 Vigersted Kirke

  6. marts Midfaste 10.30 Kværkeby Kirke Ung Kirke

  8. marts Tirsdag 19.00 Præstegården Film i Cafeen

19
* = v/ Lars Storm Kristensen
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dag tidspunkt arrangement sted
  3. december 19.30 Julekoncert med »We got joy« gospel kor Vigersted Kirke

  6. december 15.00-16.30 VIF´s  Juletræsfest                                              Vigersted Forsamlingshus

10. december 17.30-20.00 Juletræsfest 
Borgerforeningen og Kværkeby Friskole        

Kværkeby Friskole

13. december 10.30 Rytmisk musikgudstjeneste 9 læsninger Vigersted Kirke

24. december 14.45 + 16.00 Juleaften med saxofon Kværkeby og Vigersted Kirke

31. december 14.45 + 16.00 Nytårsaften med trompet Vigersted og Kværkeby Kirke 

  5. januar 17.00 Hellig tre Kongersaften med husvelsignelse Kværkeby Kirke

18. januar 19.30 »Fotos fra det gamle Vigersted«
Aktivitetsudvalget

Vigersted Forsamlingshus

24. januar 14.30 Generalforsamling Vigersted Lokalråd           Vigersted Forsamlingshus

26. januar 10.30 Sangcafe Præstegårdens konfirmandstue

19.00 Film i Cafeen Præstegårdens konfirmandstue

29. januar 19.00 Børnediskotek
Borgerforeningen og Kværkeby Friskole          

Kværkeby Friskole

31. januar 15.00 Koncert Duo Russo-Vilensky String Ensemble
tango m.m.

Vigersted Kirke

  3. februar 19.00 Aftengudstjeneste Kværkeby Kirke

  7. februar 10.30 Fastelavnsgudstjenesten med Englekoret Vigersted Kirke

11.30 Fastelavnsfest. Aktivitetsudvalget        Vigersted Hallen

18. februar 19.00 Generalforsamling                                                                                    
Fuglereservatets Venner 

Anlægspavillonen 
Havestuen

23. februar 10.30 Sangcafe Præstegårdens konfirmandstue

19.00 Film i Cafeen Præstegårdens konfirmandstue

27. februar 15.00 Koncert Ungdomskor m. Hess-Dayynai-Emborg  Kværkeby Kirke

  8. marts 19.00 Film i Cafeen Præstegårdens konfirmandstue

kalender 
deCember 2015 · januar · Februar · marts 2016
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lokalnyt udgiVes aF: Vigersteds og Kværkebys menighedsråd samt 
institutioner og foreninger.
redaktion: Ansvarshavende Anne-Marie Nybo Mehlsen (amnm@km.dk), 
Kasserer: Mariann Hansen, Asger Bak og Berit Galberg.
annonCer pr. år: Pris: 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. 450kr.
bidrag til lokalnyt: reg. nr. 1551 konto nr.  451 5706. indlæg kan 
sendes til: amnm@km.dk
oplag: Omdeles gratis til 1.050 husstande fire gange årligt. 
layout & tryk: Team Lynderup, Videbæk · tlf. 97173408
ForsideFoto: Brian Groth, Vigersted.

001

Vi ses

Vigersted-kVærkeby lokalnyt 

nr. 1-2016: deadline 8. februar
- udkommer 7.-10. marts.

nr. 2-2016: deadline 9. maj 
- udkommer 6.-9. juni.

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

nr. 4-2016: deadline 5. november
- udkommer 5.-8. december.


