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VANDREUDSTILLING OM MIDTBANEN
Museum Vestsjælland har som en del af Projekt egnsspil 2019 skabt en 
spændende udstilling med historier og fotos fra dengang Midtbanen 
blev bygget. Til børnene bliver der sammen med udstillingen opstillet et 
flot legetog.

Udstillingen står nu på Torvet i Ringsted og rykker til Vigersted i ugen op 
til Sankt Hans til markedspladsen på Kirkeengen, hvor egnsspillet opfø-
res. 

 Derefter flyttes den 
tilbage til Ringsted. Følg 

med i togets rundrejse og 
læs mere om udstillingen 

på vestmuseum.dk 

Udstillingen gennemføres  
i samarbejde med  

Ringsted kommune.

Vigersted Dilettanten m/ venner op-
fører egnsspillet »Banebørster og 
Sognerødder-Balladen om en 
Jernbane«, der handler om, hvad der 
skete for ca. 100 år siden, da »Den 
Sjællandske Midtbane« blev anlagt 
gennem lokalområdet, og ingeniører 
og banebørsterne gjorde deres ind-
tog i det ellers så rolige bondesam-
fund.

Kirkeengen ved Vigersted Kirke om-
dannes til en markedsplads, hvor 
egnsspillet opføres, og hvor der i bo-

derne kan købes mad og drikke, kaffe 
og kage og forskellige former for 
kunsthåndværk, samt prøves kræfter 
med spejderlivet. 

Der er lagt op til nogle fantastiske 
dage på Kirkeengen, hvor over 100 
personer - skuespillere,  scenefolk, 
teknikere, bodfolk, musikere mm. - fra 
Vigersted og omkringliggende lokal-
områder er i gang med at få hele pro-
jektet gjort klar til weekenden om-
kring Sankt Hans. Vi glæder os til at 
se både børn og voksne til denne helt 
fantastiske open-air forestilling på Kir-

keengen lige midt i Vigersted.

Egnsspillet gennemføres med 
støtte fra Kultur -og Trivselsud-

valget og TEMA-ud-
viklingsmidler, samt 
en lang række 
fonde og lokale 
sponsorer.  Læs 
mere om egnsspil-
let, markedsplad-
sen med boder, 
billetbestilling, 
museumsudstil-
ling, sponsorer 
mv.  på  www.
vigersted.net/
egnsspil2019 

Siden bliver op-
dateret jævnligt.

»BANEBØRSTER OG 
SOGNE-RØDDER - 
BALLADEN OM EN 

JERNBANE«
Premiere: 
Fredag d. 21. juni kl. 19.30
Markedspladsen åben fra kl. 
18.00.

Lørdag d. 22. juni kl. 15.00
Markedspladsen er åben fra kl. 
14.00 og efter forestillingen.

Søndag d. 23. juni kl. 18.00 
med efterfølgende Sankt Hans 
bål på sportspladsen.

Markedspladsen åben fra kl. 
16.30.

Billetpriser: Voksne 110 kr. 
Børn 55 kr. Grupperabat over 
10 personer - henv. Torben 
Jensen mobil 22 44 85 74

Billetbestilling på 
vigersted.nemtilmeld.dk 

EGNSSPIL PÅ KIRKEENGEN DEN 21. - 23. JUNI

Barber - Jensens arm 
sættes på plads.

Kirkeengen 
inspiceres.

Kostumeprøve.

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
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Forældre/barn 1-4 år, 
Lørdag kl. 9.00-10.00 i Vigersted 
Hallen. Søskende er hjertelig velkomne.

Minispring årgang 13/14
Tirsdag kl. 16.00-17.00 i Vigersted 
Hallen.  

Springlopperne 0.-2. klasse, 
springhold, torsdag kl. 16.00-17.00 i 
Vigersted Hallen. 

Inliners familiehold
Tirsdag kl. 17.00-18.15 og/eller 
torsdag kl. 18.00-19.00 og/eller lørdag 
kl. 8.00-9.00 i Vigersted Hallen. 

Jumping fitness
Mandag kl. 19.15-20.15 og/eller 
torsdag kl. 18.00-19.00 i gymnastik-
salen på Vigersted Skole.

Jumping fitness kids (8-15 år) 
MÅSKE torsdag kl. 17.00-18.00 
gymnastiksalen på Vigersted Skole.

CrossGym Kidz
Torsdag kl. 17.00-18.00 i Vigersted 
Hallen.

Hatha Yoga
Mandag kl. 17.15-18.45 i gymnastiksa-
len på Vigersted Skole.

Zumba
Tirsdag kl. 19.00-20.00 i gymnastik-
salen på Vigersted Skole

Strong by Zumba
Tirsdag kl. 18.00-19.00 i gymnastik-
salen på Vigersted Skole.

Vakse voksne gymnastik og 
samvær for seniorer
Torsdag kl. 9:30-11:00 i Vigersted 
Forsamlingshus.

SÆSON 2019/20 
OPSTART I UGE 37

NYT FRA GYMNASTIKKEN
I varmen sveder foreningens instruktører med at få gode og spændende 
idéer til næste sæson!

Vi byder i år på nogle børnehold, som vil have stor fokus på den velkendte 
springgymnastik. Alle er som altid velkomne! Man skal bare have lyst til at 
blive dygtigere, stærkere, bedre i luften og med hovedet nedad. 

Vi håber på bred opbakning fra alle til vores opstart af holdene. Igen i år hå-
ber vi på at kunne indlede sæsonen med et samarbejde med SFO Snekken, 
så vi kan introducere børn til nye/velkendte aktiviteter i Vigersted Idrætsfor-
ening.

I løbet af sensommeren/efteråret tilbydes instruktørerne at komme på forskel-
lige kurser, så de kan dygtiggøre sig og blive inspireret.

Som altid er det muligt at kontakte foreningen eller instruktørerne, hvis man 
har spørgsmål eller har lyst til at vide mere.

Kontakt Thomas Lausten tla@pha.dk el. tlf. 72 48 26 49.

Der tages forbehold for ændringer af  hold i den kommende sæson.

NYT FRA DILETTANTEN - HØSTFEST OG REVY
Traditionen tro holder Vigersted-dilettanten 
igen sin årlige høstfest med revy. 

Det bliver i år  fredag d. 4. oktober og  
lørdag d. 5. oktober. 

Mere om arrangementet i næste   
nummer af  Lokalnyt. Men sæt allerede   
nu X i kalenderen, hvis I vil opleve   
denne traditionsrige aften.
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Møllegade 2 · DK 4100 Ringsted
Tlf. 57 67 11 48

www.farvebuen.dk 

I BANEBØRSTENS FODSPOR
- KØR-SELV-TUR TIL SPOR EFTER MIDTBANEN 

I LOKALOMRÅDET
Nåede du ikke med på den guidede bustur til spor efter Midtbanen d. 2. 
juni, kan du nu finde en kør-selv-tur på www.vigersted/egnsspil 2019 og 
blive ledt rundt til spændende lokaliteter i området Kværkeby, Vigersted 
og Jystrup. Turen fortæller lidt om livet på og langs banen. Du kan også 
printe turen ud, hvis det er mere bekvemt for dig.

BESØG SPORVEJSMUSEET PÅ SKJOLDENÆSHOLM MED RABAT. 
Ved fremvisning af turen på Iphone/ Smarthphone/ Ipad eller print af 
turen i sporvognen til Museet koster billetten: Voksne 100 kr. / Børn 
50 kr. (normalt 120 kr./60 kr.) Tilbud gælder kun i juni.

Sporvognene kører på en del af Midtbanens strækning/tracé, og der er 
en lille udstilling om Midtbanen ved trinbrættet »Flemmingsminde«.

Turen kan evt. afsluttes på Overdrevskroen på Roskildevej, hvor en bane-
børste- eller ingeniørmenu kan vælges fra menukortet. 

Yderligere oplysninger Berit Galberg 22 21 23 25

Læs om sporvejsmuseet på www.sporvejsmuseet.dk
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SOMMEREN NÆRMER SIG.
MAN SKAL IKKE TRÆNE
FOR AT BLIVE YNGRE,

MEN FOR AT BLIVE GAMMEL.

VIGERSTED IDRÆTSFORENING
Vigerstedhallen · Ågerupvej 1, Ringsted
Niels Larsen tlf. 31 62 76 07  · www.vigersted-if.dk

VIF’S FORRETNINGSUDVALG: 
Thomas Lausten · Roskildevej 499 · tlf. 44 84 95 53
Signe Andersen · Vigersted Bygade 39 · tlf. 57 67 64 69
Karina Kristensen · Degnebakken 43 · tlf. 21 42 12 10

Træningscentret har åbent hver dag, 
selvom det er sommer. Vi går nu som-
meren i møde og må se i øjnene, at 
nogle medlemmer hellere vil dyrke 
udendørs aktiviteter. Træningscentret 
vil stadig være åbent hele dagen, 
men fra den 1. juni til og med den 2. 
september vil der ikke være instruktø-
rer fast til stede i centret.

Evt. henvendelse til Kurt Noack  
tlf. 20651106

NYT FRA 
TRÆNINGSCENTRET Nu er spinningen gået på sommerfe-

rie og holder pause indtil september. 
Vi ønsker alle en rigtig god sommer 
og håber meget på, at se en masse 
medlemmer til efteråret. 

SPINNING

Den store interesse for crossfit fort-
sætter. Vi holder ikke sommerferie. 
Der er stadig plads til flere. 

Kom tirsdag 18.15 - 19.15, fredag 
18 - 19 og søndag 10 - 11. Alle tider 
slås op på facebook.

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

Kurt Noack, formand
20651106, kno@ofir.dk

CROSSFIT

Lørdag d. 9. marts holdt VIF et brag 
af en opvisning. Gulvet blev fyldt med 
aktive VIF-gymnaster/medlemmer i 
alle aldre, da VIF’s fane blev båret ind. 

I caféen var der godt gang i salget. 
Tak til de familier, som bakkede op 
med kage eller pølsehorn. 

Det var en dejlig dag, og deltagere og 
instruktører glæder sig allerede til 
næste år!

Zumba, inliners og jumping havde 
slet ikke fået nok i vintersæsonen, og 
har fortsat træningen et par måneder 
efter opvisningen. Vi takker for 
den fine opbakning.

I gymnastikudvalget er vi be-
gyndt at se frem mod næste 
sæson, og hører gerne fra folk, 
som har lyst til at være med. 
Som instruktører, unge hjælpein-

struktører eller forældre-hjælpe-
re, der har mulighed for at give 
en hånd med ind imellem.

Til sidste instruktørmøde valgte 
vi Thomas Lausten som for-
mand for gymnastikafdelingen. 
Vi takker ham for at tilbyde sin 
hjælp, og glæder os til at fort-
sætte samarbejdet.

Venlig hilsen 
Julie E. Zeuthen

Gymnastikafdelingen

GYMNASTIKOPVISNING

VIGERSTED IDRÆTSFORENING
www.vigersted-if.dk
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3. ÅR MED MERE 
END 400 HUS-
STANDSMEDLEMMER  
Fuglereservatet er på 10. år 
blevet en af fyrtårne-forenin-
gerne i Ringsted Kommune. 
Og tak for det. De mange gode 
medlemmer er med til at sikre 
at Fuglereservatet altid fremstår 
pænt og ordentligt og er værd 
at besøge. 

Som en del af landsbyklyngen 
Søskovlandet er Fuglereservatet 
med til at sætte fokus på naturen 
på den gode måde. Flere og flere 
har brug for at færdes i naturen 
og har brug for fordybelse. Det 
kan man til fulde få opfyldt på egen 
hånd eller ved deltagelse i et eller 
flere af reservatets mere end 20 år-
lige arrangementer. Aldrig tidligere 
har der været mulighed for at del-
tage i et så omfattende program som 
i år. Der er gode oplevelser i reserva-
tet, uanset om du ser på fugle, blom-
ster eller insekter. Tag på opdagelse 
alene eller sammen med familien.

KOMMENDE ÅBNE  
ARRANGEMENTER  
• 16. juni  kl. 10    
 De Vilde Blomsters Dag

• 4. juli kl. 10 Børn i reservatet

• 25. august kl. 10   
 Snapsetur med Jens Kruse

• 8. september kl. 10   
 Krible krable for børn

På hjemmesiden www.fuglereservat.dk 
kan du se de mange arrangementer.

 INDMELDELSE
•  Betal kr. 200 til konto: 6823-  
 1022168 eller på MobilePay   
 31852. Send en mail til   
 kasse@fuglereservat.dk og opgiv  
 dit navn, adresse, telefon og mail.  
 Så modtager du et medlemskort  
 på mail og 4-5 Nyhedsbreve om  
 året.

• Ikke medlemmer kan tilmelde   
 Nyhedsbrevene på    
 www.fuglereservat.dk 

FUGLERESERVAT.DK
www.fuglereservat.dk

HJEMMESIDEN   
WWW.FUGLERESERVAT.DK 
Hjemmesiden er altid et besøg værd. 
Her ses fotogruppens flotte billeder 
fra reservatet.      

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

Mail: info@fuglereservat.dk

Havørn fotograferet af  
Jette Bjerregaard.

Brudelys.
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BEMÆRK TIDSPUNKTET
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VIGERSTED LOKALRÅD

www.vigersted.net

SANKT HANS 2019       
Lørdag d. 23. juni inviterer Lokalrådets aktivitetsudvalg til 
Sankt Hansbål på den gamle boldbane bagved Børnehuset.

Program:
Kl. 20.30 Båltale ved Britta Nielsen, formand for So-
cial- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ringsted Kommune.
Efter talen tændes bålet, og der synges et par sange. 
Denne aften er i år præget af Egnsspillet, der opføres for 
sidste gang på Kirkeengen kl. 18.00. 

Efter stykket er slut, går skuespillere i kostumer, publikum 
og andre tilkomne i fakkeltog til Sportspladsen, hvor der i 
år kan købes drikkevarer. 

Der er mulighed for spisning på Markedspladsen på Kirke-
engen fra kl. 16.30, hvis du køber billet til egnsspillet. 

Læs mere om egnsspillet og billetbestilling på 
www.vigersted.net/egnsspil 2019                                                                                                                

Berit Galberg tlf. 22 21 23 25

Hvis det er muligt pga. renovering af Bymidten, afhol-
des Kildemarked på Kirkeengen, hvor lokale borgere 
kan få en gratis bodplads på 3x3 meter og sælge 
alskens ting og sager.

Bodplads bestilles hos Marianne Piil på:   
morpiil@piil-gruppen.dk    

Ved bestilling skal du oplyse, hvad du vil sælge af 
hensyn af indretningen af markedspladsen.

Hvis du deler bod med en anden, skal du oplyse 
mailadresse på vedkommende, så alle kan få 
tilsendt »Retningslinjer for Kildemarked« til gen-
nemlæsning, så vi undgår misforståelser på selve 
markedsdagen.

Max. 2 bodpladser pr. husstand.

Teatergruppe og spillemænd er bestilt.

Husk den store solsikke og græskarkonkurrence, - så mange frø i haven og vær med i konkurrencen om at 
vinde præmier for de flotteste, største eller sjoveste eksemplarer.

Læs mere i næste nummer af LOKALNYT (omdeles først i september) eller på www.vigersted.net og face-
book, når tiden nærmer sig, og vi kan se, hvordan Bymidten tager sig ud.

Hilsen Kildemarkedsmadammerne  
Marianne Piil og Berit Galberg tlf. 22 21 23 25 / berit@galberg.dk

SÆT X I KALENDEREN 
DEN 15. SEPTEMBER 
KL. 11.30 - 15.30
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Køgevej 3 · 4100 Ringsted
Tlf. 57610948 · www.aahøjcykler.dk

NATURBØRN I SNEKKERUP
Med risiko for jord under neglene og røde kinder

Siden sidst har vi holdt fastelavn, hvor 
vi slog katten af tønden med stor be-
gejstring, og vi fandt en sød katte-
konge og kattedronning. 

Til Påske fik vi spist mange æg i for-
skellige farver, som vores egne høns 
havde lagt. De lægger både grønne, 
blå, chokoladefarvede, lysebrune og 
hvide æg, som gør det ekstra sjovt 
at spise frokost. Vi hyggede os også 
med at lave påskepynt til forældrene, 
og vi fik også sået karse, som vi spi-
ste til frokost. 

Nu er tiden kommet, hvor der er kat-
tekillinger, kaninunger og kyllinger, 
men vi ved endnu ikke, om der er en 
lille kænguruunge i pungen. 

www.rosenmark.dk

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

Med venlig Hilsen
Naturbørn v/ Annette Rosenmark

Snekkerupvej 58
Tlf. 2287 9837  

Se mere på www.rosenmark.dk

Bliv kunde i danskernes
foretrukne bank  
– 10 år i træk*

*voxmeter, 2019Nørregade 25  |  4100 Ringsted
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Velkomstlæsning 
ved læsefestival.

8

VIGERSTED SKOLE

www.vigersted-skole.dk

TILTAG I VIGERSTED 
HALLEN VED   
RETTIGHEDSRÅDET
I Rettighedsrådet har vi snakket om, 
hvordan vi kan gøre Vigersted Hal-
len til et mere trygt sted at være for 
alle. Vi har derfor besluttet at fore-
tage nogle ændringer derovre. Vi har 
blandt andet besluttet, at der ikke må 
være mobiltelefoner fremme, mens 
man klæder om. Det kan føles meget 
grænseoverskridende, hvis der er en, 
der sidder med telefonen fremme. 
Vi har også besluttet, at der skal 
sættes en skillevæg op i hvert om-
klædningsrum, da mange har ople-
vet det meget grænseoverskridende, 
hvis døren bliver åbnet helt op, og 
der kommer andre personer gående 
udenfor. 
Vi håber, at fritidsbrugerne vil være 
med til at overholde disse regler og 
gøre hallen til et mere trygt sted at 
være.

Rettighedsrådet  
v. Catharina, 6. klasse.

VIGERBY ØSTER
I uge 17 har indskolingen og SFOen 
arbejdet sammen om tre temadage, 
hvor de voksne og børnene har lavet 
deres egen miniby. I Vigerby Øster 
har eleverne skulle arbejde for at 
tjene penge, som de så kunne bruge 
i tivoliet eller i cafeen. Det har været 
en stor succes. Ud over at skulle ar-
bejde for at tjene penge, har de også 
lært om førstehjælp, kørt på cykelba-
ne og haft besøg af Brandvæsenet.

Alle elever har været meget engage-
rede, og har brugt nogle af deres ma-
tematiske færdigheder til at regne sig 
frem til, hvad de har kunnet købe for 
deres optjente penge. 

LÆSEFESTIVAL
Mellemtrinnet, dvs. 4.-6. klasse, har af-
holdt læsefestival med mange spæn-
dende læseaktiviteter. Klasselokaler 
og fællesrum var indrettede til læs-
ning med hyggehjørne, læsetelt, so-
faer, sækkestole og meget andet. Der 
blev læst individuelt, eleverne læste 
højt for eleverne i indskolingen - eller 
fik læst højt af skolebibliotekarer el-
ler andre. En af dagene blev de øvrige 
elever modtaget af højtlæsende ele-
ver på gangene - en festlig velkomst. 
Inspirerende start på skoledagen. 

NYE LEGEPLADSER
Lige før påske indviede SFOen og ind-
skolingen den nye legeplads. Da Jette 
Wase Hansen klippede båndet til le-
gepladsen, stormede alle børnene ind 
for at prøve den. 
Dagen efter kunne vi indvie endnu en 
legeplads - nemlig A-afdelingens. Her 

blev der råbt hurra for legepladsen og 
de yngste elever havde alle en saks 
og var med til at klippe båndene - 
også sammen med Jette. 
Børnene har alle været meget tålmo-
dige, mens pladserne blev bygget, og 
har alle overholdt reglerne om ikke at 
gå på den forkerte side af båndet.
Begge legepladser er godkendt af 
Ringsted Kommune legepladsinspek-
tør. 
Vi håber, at legepladsen kommer til at 
sprede glæde både i skoletiden, SFO 
tiden og i fritiden. Alle er velkomne 
til at benytte legepladserne uden for 
skole- og SFOtiden. For at de kan 
holde i mange år, anmoder vi om, at 
alle er med til at passe godt på dem. 

NY KOMMUNIKATIONS-
PLATFORM - OG NY 
HJEMMESIDE
Ved starten af skoleåret 2019-20 af-
løses det kendte Forældre- og elev-
Intra af en ny platform: AULA. På 
Vigersted Skole er forberedelserne i 
fuld gang. 
I samme forbindelse overgår vi til en 
ny hjemmeside. 

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

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

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

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

NÆSTE SKOLEÅR
Som det nok er de fleste bekendt, har 
Folketinget vedtaget en justering af 
Folkeskoleloven. Den primære æn-
dring vedrører muligheden for en kor-
tere skoledag - primært for eleverne i 
indskolingen. Skolebestyrelsen på Vi-
gersted Skole har besluttet at udnytte 
mulighederne, hvilket betyder en kor-
tere skoledag for vores yngste elever. 
De har i samme forbindelse besluttet 
at fastholde et ugentligt klassemøde i 
alle klasser og 50 minutters lektioner 
med faste bevægelsesaktiviteter. 
Fra næste skoleår skal vi starte imple-
mentering af en ny valgfagsordning, 

som betyder at der på 7. årgang skal 
startes to-årige valgfag, som afslut-
tes med eksamen i slutningen af 8. 
årgang. 

Det har været et ønske 
for os de sidste par år at 
kunne ændre vores ringe-
tider - således at skemaet 
fremover udelukkende be-
står af 50 minutters lek-
tioner - det vil sige at den 
korte lektion »båndet« gli-
der ud. Det er nu lykkedes 
af få ændret bussernes 
afgangstider fra Vigersted, 

så de passer med, hvornår eleverne 
får fri. Justeringen betyder at det se-
neste sluttidspunkt for vores ældste 
elever vil blive kl. 15.05. 

Med venlig hilsen
Jette Wase Hansen

Skoleleder

Alle venter spændt.

Indvielse af  legeplads.

RINGSTED DAGPLEJE
Leder Lone Schiøtt
Tlf. 57 62 81 20

PLEJECENTER ORTVED

Roskildevej 498, Ringsted
Tlf. 57 62 77 40

Leder Marianne Micheelsen 
Tlf. 57 62 77 45

VIGERSTED BØRNEHAVE

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

Bestyrelsesformand: Laura Irwin 
Rossing - laura@rossing.dk
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Tlf.: 57526475 - mail: cd@eselektrikeren.dk 

www. eselektrikeren.dk 

ES-Elektrikeren A/S 
Bækgårdsvej 41B 

4140 Borup 
  

 

VIGERSTED FORSAMLINGSHUS 

www.vigerstedforsamlingshus.dk

DEN TRAVLESTE TID 
Maj måned er den travleste tid i Vi-
gersted Forsamlingshus. Her lejer 
feststemte familier huset til den store 
familiefest, som konfirmationen ofte 
er. Det er også her, man nogen gange 
må lade sig nøje med kortere tid til at 
dække op og rydde op. Heldigvis er 
folk rigtig gode til at hjælpe hinanden 
med at få festen til at falde på plads.

Huset kan tidligst lejes 3 år før festen 
skal afholdes, og derfor sidder nogle 
parat ved telefonen for at komme 
først.

Huset arbejder for øjeblikket på at få 
etableret mobile-pay. Det vil lette ar-
bejdsgangen for mange. Man vil dog 
stadig kunne betale kontant eller via 
bankoverførsel.

MEDLEM AF 
STØTTEFORENINGEN? 
Har du i øvrigt overvejet at blive 
medlem af støtteforeningen? Viger-
sted Forsamlingshus ejes af Ringsted 
Kommune som det eneste i kommu-
nen. Støtteforeningen for Vigersted 
Forsamlingshus driver huset, står for 
udlejning og den daglige vedligehol-
delse. Foreningen ledes af en besty-
relse, som alle arbejder frivilligt og 
ulønnet. Det er vigtigt at foreningen 
har mange medlemmer, og medlems-
tallet er desværre dalet de senere år. 

Det koster 200 kr. for en husstand at 
være medlem. 

Til gengæld får man 10 % rabat på 
lejen af huset. 

Pengene kan overføres til konto nr. 
4426 4955189086 eller til Mobile-
Pay 156978.

Læs mere på foreningens hjemmeside 
www.vigerstedforsamlingshus.dk

FLERE BRUGERGRUPPER
Ud over festerne er der flere bruger-
grupper. Billiardklubben har lokale på 
1. sal. En lejer bor i lejligheden ved si-
den af. Vigersteddilettanten kommer 
hver torsdag, Vakse voksne mødes til 
gymnastik og hyggeligt samvær, vok-
senklubben arrangerer maddage og 
foredrag, historiegruppen arrangerer 
foredrag, lokalrådet benytter huset til 
store arrangementer, Kværkeby Fug-
lereservat har også foredragsaftener. 
Skolen benytter huset i forbindelse 
med dramaprojekter.

For lokalsamfundet er det et gode, at 
huset eksisterer. Vel kan man altid få 
stillet et lokale til rådighed på skolen, 
men man kan eksempelvis ikke op-
holde sig på skolen efter kl. 22 eller 
benytte lokalerne i skoletiden eller på 
helligdage/weekenderne.

Mathea Jensen
40 50 50 98

mot.jensen@gmail.com

Vores brugere er ofte krea-
tive med dekorationer.

Skænkestuen kan 
integreres i festen.

Alternativ opstilling.
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FJELLEBRO - KVÆRKEBYEGNENS BORGERFORENING

KVÆRKEBY IDRÆTSFORENING
www.kvaerkebyif.dk
Klubhuset, Kværkebyvej 6A, 
tlf. 5752 57 58

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

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

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

I Kværkeby har vi afholdt general-
forsamling i Borgerforeningen, og vi 
fik to nye medlemmer i bestyrelsen, 
nemlig Pia Krog og Annette Ander-
sen. Vi byder dem velkommen og hå-
ber på et godt samarbejde i den ny-
valgte bestyrelse. Vi sagde samtidig 
farvel til tre bestyrelsesmedlemmer, 
Birgit Nielsen, Poul Jensen og Peter 

Skovgaard. Jeg vil godt takke alle tre 
for deres store indsats i Borgerfor-
eningens bestyrelse. Den nye besty-
relse har allerede været på arbejde, 
nemlig da vi havde besøg af en af 
Danmarks største skuespillere, Birgit-
te Hjort Sørensen. En fantastisk ople-
velse at høre hende fortælle om livet 

som skuespiller både i Danmark og 
Hollywood. Den nye bestyrelse har 
gang i flere tiltag i Kværkeby, såsom 
udflugter, byvandring i Kværkeby og 
tur til Kværkeby Fuglereservat. Læs 
mere om vores arrangementer i vores 
nye folder og på hjemmesiden www.
kvaerkeby.com 

Finn Andersen

11

BORGERFORENINGENS BESTYRELSE 2019

Formand & sponsorkontakt  
Finn Andersen
Fjellebrovang 27, 4100 Ringsted
tlf. 2857 8431
fia@ringsted.dk
 
Næstformand Thomas Kroghøj
Fjellebrohuse 32, 4100 Ringsted
tlf. 4241 0488
tkroghoej@gmail.com

Kasserer Mogens Dinesen  
Bjergvej 26, 4100 Ringsted
tlf. 2174 8181 
m.dinesen@mail.dk 
 
Sekretær Annette Andersen
Køgevej, 4100 Ringsted
tlf. 2625 8313
  
Indkøb & PR Pia Krog 
Fjellebrohuse 32
5130 8580   

Ad hoc Jytte Poulsen
Bjergvej 44, 4100 Ringsted
tlf. 2257 5227
morpoul@gmail.com 
 
Ad hoc Kirsten Johannsen
Adamshøjvej 18, 4100 Ringsted
tlf. 2242 9886
ahv4100@gmail.com
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Osted Slagter og selskabslokale
v/ Kennet Hansen

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

12

 

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

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

KVÆRKEBY FRISKOLE

KÆRE ALLE SAMMEN
Så nærmer sommerferien sig med ha-
stige skridt og på Kværkeby Friskole 
kan vi se tilbage på endnu et begiven-
hedsrigt år, hvor skolen har fortsat sin 
rigtig gode udvikling på mange om-
råder. Vi er nu 172 elever på skolen 
og har dermed kun meget få ledige 
pladser på enkelte årgange. Hvis der 
er nogle, der går med tanker om at 
skifte skole, kan vi derfor kun anbe-
fale, at I kontakter os for at aftale et 
besøg. Lige nu har vi faktisk nogle le-
dige pladser i vores 3. og 4. klasse. 

På en række områder ledes, drives og 
udvikles en friskole ud fra nogle helt 
andre principper end en folkeskole og 
jeg vil derfor i dette nyhedsbrev forsø-
ge at give jer et lille indblik i, hvordan 
vi arbejder og udvikler skolens pæda-
gogiske praksis og samtidig informere 
jer om nogle helt konkrete ændringer, 
som vi har indført i vores praksis fra 
næste år.  

HVORDAN LEDES EN  
FRISKOLE SOM  
KVÆRKEBY FRISKOLE 
Kværkeby Friskole er en forældre-
styret skole, hvilket indebærer, at der 
blandt forældrene, på skolens gene-
ralforsamling, vælges en bestyrelse, 
der så sammen med skolens ledelse 
står for ledelsen af skolen. Det er sko-
lelederens ansvar at stå for ledelsen 
af den daglige drift, mens det er be-
styrelsens ansvar at sikre, at skolen 
overordnet udvikles, drives og driftes 
ud fra de retningslinjer, som er afsat. 
På en friskole er ledelsesrummet for 
bestyrelsen derfor et helt andet end 

ver rastløs i sin natur og dermed ikke 
skaber en langtidsholdbar sund sko-
lekultur. Prisen for denne tænkning er 
til gengæld, at vi ikke kan nå det hele 
på en gang og så hurtigt, som man 
altid kunne ønske sig. 

Alene i dette forår har det resulteret 
i, at vi har foretaget en række pæda-
gogiske gennemtænkte valg, som vi 
mener har været rigtige at tage for 
netop vores skoletænkning. 

TIMETALLET I   
DE SMÅ KLASSER 
På Kværkeby Friskole satte vi allere-
de sidste år timetallet ned fra 30 lek-
tioner til 28 lektioner for vores 0. – 2. 
klasse. Dette indebar, at de havde 5 
lektioner om mandagen og fredagen, 
mens de stadig havde 6 lektioner de 
øvrige dage. 

Baggrunden for denne beslutning var, 
at vi kunne se, at de små elever var 
meget trætte sidst på dagen og at 
læringseffekten derfor også var me-
get lille i den sidste undervisnings-
time. Her efter et lille år evaluerede 
vi så på ændringerne, og vi kunne 
konstatere, at det var den helt rigtige 
beslutning at ændre timetallet fra 6 til 
5 lektioner om dagen. Konsekvensen 
er derfor, at vi fra næste skoleår un-
derviser vores elever fra 0. - 2. klasse 
i 25 skemalagte lektioner, samt un-
derviser vores 3. klasses elever i 27 
lektioner. Vi vil så evaluere på ordnin-
gen til næste år, for at se, hvorvidt vi 
skal fortsætte med dette, eller om der 
skal ske korrektioner og ændringer.

I januar blev der ligeledes foretaget 
nogle ændringer af Folkeskoleloven, 

det, som forældrebestyrelsen på en 
kommunal skole har og da en fri skole 
har meget vide rammer for, hvilken 
praksis, man selv ønsker, at skolen 
skal drives ud fra, giver det nogle rig-
tig gode muligheder for at danne og 
drive skole på netop den måde, som 
vi selv ønsker det. Det gør også, at 
vi både kan tænke langsigtet omkring 
de tiltag og den udvikling, vi igang-
sætter, og samtidigt kan handle, hvis 
det er det, vi ønsker og det, der giver 
god mening. 

På Kværkeby Friskole har vi valgt, 
at udviklingen bedst sker, hvis det 
foregår i et godt samarbejde mellem 
bestyrelsen, ledelsen og personalet. 
Derfor afholdes der hvert år 2 pæ-
dagogiske lørdage, hvor der er for-
skellige udviklingsområder, der tages 
op. Hele formålet med dette er, at 
overordnede pædagogiske beslutnin-
ger bliver taget på det bedst oplyste 
grundlag, og at alle samtidig hermed 
har mulighed for at føle ejerskab for 
det, der besluttes. 

Når en skole er forholdsvis ny, som 
vores lille dejlige skole er, så er der 
selvfølgelig rigtig meget, som skal la-
ves for første gang. Der er områder, 
der skal forbedres, finpudses og gen-
nemtænkes og der er rigtig mange 
gode ideer og tanker om mangt og 
meget, som vi rigtig gerne vil. 

Når skolen så samtidig har udviklet 
sig så hurtigt, som vores lille skole har 
gjort det, så har det også været me-
get vigtigt, at vi selv har kunnet følge 
med. Det har derfor også været helt 
centralt, at det vi sætter i søen, når 
at bundfælde sig. På den måde sikrer 
vi nemlig, at vores udvikling ikke bli-
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der indebar, at eleverne i 0.-3. klasse fremover skulle un-
dervises 27 timer i stedet for 30 timer. Politikerne er derfor 
også i gang med at omtænke ideen om, at de på nogen 
måde kan profitere af de meget lange skoledage, og det 
groteske er faktisk, at vi på Kværkeby Friskole nu under-
viser med det samme antal lektioner, som man gjorde før 
indførelsen af den udskældte Folkeskolelov fra 2013. 

 

INDFØRELSE AF NYE PRØVEFØRENDE 
KREATIVE VALGFAG
En anden ændring i Folkeskoleloven indebærer, at der ind-
føres nye prøveførende valgfag fra næste skoleår, og da 
de netop er prøveførende og derfor afgørende for, at vores 
afgangselever kan starte på en ungdomsuddannelse, er vi 
forpligtet på at tilbyde dem også. Valget har altså ikke væ-
ret, hvorvidt vi skulle indføre disse fag, men hvilke konse-
kvenser det skulle have for undervisningen. 

Der var flere modeller i spil. Skulle vi sætte timetallet op 
til 37 lektioner, skulle vi have færre klassiske fagtimer eller 
skulle vi erstatte de nuværende valgfag med de nye prøve-
førende valgfag? 

Efter at have vurderet de forskellige muligheder, valgte vi, 
at udskifte de nuværende valgfag. Resultatet bliver derfor 
at vi fra næste år udbyder 3 forskellige prøveførende valg-
fag. Det er Håndværk og design, Madkundskab og Musik. 
Fagene vil være 2-årige forløb, hvor eleverne fra starten, 
ønsker sig ind på et af fagene. Fagene afsluttes i 8. klasse 
med en prøve med ekstern censor og resultatet påføres 
det afgangsbevis, de får udleveret, når de afslutter deres 
skoleforløb i 9. klasse. Det vil være 7. og 8. klasse, der fra 
det nye skoleår undervises i de nye valgfag. For 9. klasses 
vedkommende udvider vi perioden med 2 ugentlige timer, 
hvor der lægges fokus på at klargøre eleverne til de afslut-
tende prøver. Det har nuværende 9. klasser allerede gjort i 
andet halvår i år.

En rigtig god sommer til jer alle :)Til sidst vil jeg blot øn-
ske jer en rigtig god sommerferie. Husk nu at nyde de gode 
muligheder, der ligger i at kunne trække stikket og fokusere 
på andet end det, som hverdagen byder på.  

Jan Glerup, Skoleleder

Søgade 26, 4100 Ringsted

Søgade Begravelse
3639 5810
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Michael Chiamchanthuek
Rusgård Bakke 40, 4100 Ringsted

Tlf. 57 52 52 57
Mobil 40 51 40 75

VIGERSTED BØRNEHUS DE GRØNNE PIGESPEJDERE

www.vigerstedspejder.dk

Den 16. marts 2019 afholdt Pige-
spejderne i Vigersted 40-års jubilæ-
um, hvor gruppen fik besøg af mange 
af dem, som har trukket et meget 
stort læs gennem de mange år. Spej-
derne sender en stor tak til jer alle. En 
særlig tak skal lyde til Winnie Linde-
mark, som har været aktiv spejder i 
38 år i Vigersted. Uden Winnie var 
gruppen ikke det, som den er i dag.

Det er blevet cool at kunne bygge sin 
egen bivuak, tænde bål med stryge-
stål og løse udfordringer i fællesskab. 
Det er på den baggrund, at De grøn-
ne pigespejdere fejrede deres 100-
års jubilæum i Aarhus i weekenden 
fra 3.-5. maj. Flere af de seje spej-
dere i Vigersted deltog naturligvis 
også i fest-
lighederne.

I blandt de 
mange 
daglige 
aktiviteter i 
denne tid 
er følgende 
udvalgt:

FEJRING AF 40-ÅRS JUBILÆUM

Smutterne tager duelighedsmærket: 
»Kend din by«, som giver dem en bed-
re fornemmelse af, hvem de selv er i 
den store verden, som de selv og Vi-
gersted er en del af. Pingvinerne syr 
uniformer til deres egne bamser for at 
fejre 100-års jubilæet. Herefter kan 
de helt sikkert selv sy mærker på de-
res egne uniformer. Leoparderne har 
boet en uge i spejder kollektiv i Bjerg-
hytten, hvor de selv har skullet orga-
nisere alle aktiviteter og følge deres 
normale skolegang og fritidsaktivite-
ter fra Bjerghytten.

VIGERSTED EGNSSPIL 2019

Pigespejderne bygger en historisk 
spejderlejr på markedspladsen i for-
bindelse med Vigersted Egnsspil 
2019 i weekenden omkring Sankt 
Hans. Nysgerrige besøgende børn 
kan prøve at være spejder og deltage 
i opbygningen af lejren for et sym-
bolsk beløb på 20 kroner.

Caroline Gylling 

I spejdernes ånd blev lagkage-løbet 
gennemført med stor entusiasme, 
hvor spejderne viste traditionelle fær-
digheder frem for de modigste blandt 
de besøgende. Dog havde gruppen i 
anledning af jubilæet sikret en ægte 
kagemand, så alle kunne få kage selv-
om håndrystning af fløde ikke var et 
speciale hos alle hold.
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VIGERSTED OG KVÆRKEBY KIRKER

STIFTSDAGEN I ROSKILDE
Stiftsdagen i Roskilde den 30. marts 2019 blev en meget speciel dag for mig!

I 2002 indstiftede Roskilde Stiftsfond en initiativpris bevilget af Roskilde Stiftsfond. 
Man ønskede at sætte fokus på de mange initiativer og projekter i stiftet iværksat af 
præster, menighedsråd, kordegne og alle andre i kirken herunder naturligvis frivil-
lige og det var så lige der, jeg kom i betragtning.

Menighedsrådet og præsten havde indstillet mig til prisen for mit frivillige arbejde 
i sognet med Nørkleklubben og Sangcafe i samarbejde med Mia. Jeg modtog en 
meget flot statuette af Peder Palladius, en skøn buket og 5.000 kr.

Men denne pris havde jeg jo ikke modtaget, hvis ikke jeg havde alle de dejlige 
mennesker, som kommer til arrangementerne - SÅ HERMED EN MEGET STOR TAK 
TIL JER ALLE!

Lena Uldall

ved den smukke Haraldsted sø og 
vilde Vrange Skov holder vi festlig 
friluftsgudstjeneste for hele familien 
- det er også for børn!

Mias Musikalske Univers spiller, Vi-
gersted og Kværkeby kirkes børne- 
og ungdomskor synger.

Sognepræsterne fra Haraldsted, 
Jystrup og Vigersted Pastorater 
har tilrettelagt, og kolleger medvir-

ker ad libitum! Medbring klapstol, 
pude, tæppe til eget brug, og tøj til 
vejret, samt picnic kurv. 

Menighedsrådene byder på kirke-
kaffe og kage. 

Vil du vandre til gudstjenesten mø-
des vi kl. 9.00 ved Vestdæmningen 
(roklubben) og vandrer ad Oplevel-
sesstien derfra de 4 km til Vrange-
skov Traktørsted. 

Efter gudstjenesten kan man van-
dre tilbage til bil /cykel.

Tag familie og nabo ved hånden!

BEVÆGELSE, BILLEDER, BØN OG BØRN
Søskovlandet og Ringsted - Sorø Provsti præsenterer:  

2. pinsedag gudstjeneste ved Vrangeskov traktørsted - Mandag den 10. juni kl. 10.30

Sommeren nærmer sig, så vi holder 
afslutning den 29. maj og starter så 
igen til august.

Vi har haft en dejlig travl sæson - 
vi modtog 7 kg. uldgarn som vi har 
strikket lækre sokker af. En del af 
sokkerne er gået til Hus Forbi sæl-
gerne og til de hjemløse.

Vi var så heldige også at modtage 
fine færdige sokker, som kunne 
gives videre til trængende. Det er 
altid utroligt givende, at kunne afle-
vere nogle gode ting, som vi ved vil 
blive brugt!

Hjemrejsecentret i Avnstrup har vi 
også besøgt nogle gange, og der er 
det ofte de små strikkede bamser 
og legetøj som vækker glæde, men 
de lune strikkede huer i sjove farver 
og sokker er altid en kærkommen 
gave!

Så alt i alt har vi igen i år været flit-
tige og nydt vores ugentlige sam-
vær. Jeg vil hermed takke mange 
gange for det donerede garn, uden 
det kunne vi ikke levere, som vi gør!!

Vi har stadig garn, pinde, ideer og 
plads til flere NØRKLERE. 

Vi strikker i konfirmandstuen i præ-
stegården onsdag kl. 10.00-13.00. 
Der er altid kaffe, te og lidt brød.

Sæt allerede nu kryds i kalen-
deren: den 23.-24. november 
hvor vi afholder JULEMARKED I 
VIGERSTED.

NØRKLEKLUBBEN VIGERSTED, KVÆRKEBY, BENLØSE OG RINGSTED
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vigersted-kvaerkeby.dk

Kirkerne har kor for alle aldre: børne-
kor, ungdomskor og voksenkor. Kore-
ne øver en gang om ugen og synger 
til forskellige arrangementer i løbet af 
året. 

De 25 børn og unge i Englekoret og 
Ungdomskoret har haft et sjovt forår 
med koncert i Tivoli ved Børnekore-
nes dag og sommerkoncert i Viger-
sted kirke. I juni måned kan de ople-
ves til friluftsgudstjeneste 2. pinsedag 
i Vrange skov. 

Voksenkoret har haft sin første sæson 
og koret er kommet godt fra start. 
Der er ca. 20 sangere i koret og det 
lyder allerede rigtigt godt. Voksenko-
ret medvirker ved Egnspillet »Bane-
børster og sognerødder« i Vigersted 
d. 21.-23. juni. Her har de fået ekstra 
sangere på og man kan glæde sig til 
at høre et fyldigt kor synge ved fore-
stillingen.

Det er hyggeligt og lærerigt at synge 
med og der er stadig plads til flere 
sangere, hvis man har lyst til at være 
med efter sommerferien. 

Alle kor øver om onsdagen. De nøj-
agtige tidspunkter vil kunne ses på 
kirkernes hjemmeside i juni måned. 
Første øvedag efter sommerferien er 
onsdag d. 28. august. Man tilmelder 
sig hos korleder Mia Engsager på mail: 
miaengsager@gmail.com eller på tlf. 
2625 6490.

MUSIK FOR DE SMÅ MED   
MIA OG GITTE I    
VIGERSTED KIRKE
Fra torsdag d. 29. august og de næ-
ste 10 torsdage er der musik og sang 
for børn fra 0-3 år i Vigersted kirke. 

Dagen starter kl. 9.30 med musikalsk 
legestue for de 1-3 årige og fortsæt-
ter kl. 10.45 med 
babysalmesang 
for babyer fra 
2-10 måneder og 
deres forældre.

MUSIKALSK 
LEGESTUE 
TORSDAG D. 
9.30-10.15
Legestuen er for 
alle børn fra 1-3 
år og henvender 
sig til dagpleje- 
og vuggestue-
børn samt børn, 
der bliver passet 
hjemme. Det kan 
også være børn, 
hvor forældre el-
ler bedsteforæl-
dre har mulighed 
for en ugentlig 
fridag med deres 
barn/ barnebarn.  

Vi synger og danser, spiller på vaske-
baljer og rasleæg og oplever kirken i 
børnehøjde. 

BABYSALMESANG 
TORSDAG KL. 10.45-11.30
Til babysalmesang synger vi nogle 
af vores dejlige salmer fra den store 
salmeskat. Vi vugger babyerne, blæ-
ser sæbebobler, danser og synger i 
det smukke kirkerum. Det er en stund 
med barnet i centrum og man bliver 
glad, når man ser lyset i børnenes 
øjne, allerede når det første slag på 
klokkespillet lyder. 

Man tilmelder sig til musikalsk lege-
stue og babysalmesang ved at skrive 
en mail til Mia Engsager på mail: mia-
engsager@gmail.com.

KOR FOR BØRN OG VOKSNE

Voksenkoret.

Babysalmesang.
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Traditionen tro skal vi af sted 
den første onsdag i september.

4. september kl. 9.00 samler 
busserne os op henholdsvis i 
Kværkeby ved den tidl. Brugs og 
i Vigersted på P-plads ved kirken. 
Kl. 9.10 kommer vi til Plejecenter 
Ortved for at mødes og kl. 9.20 
triller vi nordpå. I skønne Nord-
sjælland skal vi besøge Frederiks-
borg Slot, hvor vi skal i rundvis-
ning i tre hold kl. 11 - 13. Her ser 
vi slottet i ro og mag med dygtige 
rundvisere. 

Derefter er der frokost på re-
staurant Leonora, der ligger ud 
til slotssøen. Efter maden er der 
mulighed for at strække benene 
og se lidt på søen, butik og for de 
ivrige mulighed for at gå i slotsha-
ven, evt. med den lille færge (bil-
let hertil betaler man selv).

EFTERÅRSUDFLUGT 

Færgen Frederiksborg.

Kl. 15.30 samles vi igen ved bussen, 
der triller os til en lille overraskelse på 
vejen hjem, og vi regner med at sætte 
af de samme steder, som I stod på, 
mellem kl. 18.00 - 18.30

Tilmelding på mail: MPI@KM.DK eller 
brev senest 1. august!

HUSK: Fulde navn og TLF nr. på alle 
du tilmelder, samt hvor du/I stiger på?

Skriv, hvis du skal hentes hjemme, så 
aftaler vi det og skriv også gerne, hvis 
du ønsker bus med lav indstigning, vi 
tager gerne en særlig minibus med, 
hvis det hjælper netop dig til at være 
med på årets udflugt.

Prisen er steget en del, idet vi med nye 
regler er nødt til at opkræve, hvad ma-
den faktisk koster: 200 kr. pr. næse, 
der betales i bussen.

Frederiksborg Slot. Riddersal Frederiksborg.

Frederiksborg Slotskirke.

Audienssalen 
Frederiksborg.
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Tag med på retræte, og oplev 
hvordan tiden forandrer sig fra at 
løbe fra dig til at komme til dig.

Den kærlige ramme er Villa Fjord-
høj i Skælskør med vidunderlig 
udsigt og natur, det smukkeste 
hus med charme, sjæl og gode 
rammer om stilheden. 

Retræten, der er arrangeret i sam-
arbejde med Ringsted sogn, læg-
ger vægt på, at både nybegynde-
re og øvede skal kunne få en god 
og udfordrende weekend, der kan 
give ro og fornyet livsglæde til 
hverdagen derhjemme. Stilheden 
indbyder dig først til at hvile og 
bare være og sanse. Dernæst kan 
stilheden give dig en særlig erfa-
ring af Guds nærvær. 

Gudstjenesterne sætter rytmen 
og ind imellem er der god mulig-

RETRÆTE PÅ VILLA FJORDHØJ, SKÆLSKØR

hed for at nyde natu-
ren i have og omgivel-
ser. Der er mulighed 
for individuel samtale 
med en af retrætens 
ledere, foruden små 
vandreture og krops-
bøn i haven.

Giv dig selv en pause 
til at mærke Guds 
nærvær, lytte, være, 
og finde en større ro 
i en hektisk verden.

HVOR? 
Villa Fjordhøj, 
Rådmandsvej 23B, 4230 Skælskør 
| Tlf. 58 19 14 51 villafjordhoej@
stofanet.dk

HVORDAN? Tilmeld dig hos  Hanne 
Karhula Vesth, tlf. 57 61 08 80/e-
mail: hve@km.dk, så får du informa-

tion om indbetaling. 2.100 kr;  til-
melding og betaling senest 7. juli.

Opholdet er med fuld forplejning, 
og køkkenet kan tage hensyn til 
evt. allergi og andre kosthensyn.  
Vi får hvert sit værelse med sen-
gelinned og håndklæder, nogle 
med eget bad og toilet, i hoved-
huset med gode badefaciliteter på 
gangen. 

SØNDAG DEN 8. - TIRSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2019

Jeg elsker jer! Og jeg elsker mit 
arbejde! Jeg glæder mig over de 
smukke kirker og kirkegårde, og 
over, at der er liv i vores sogne, 
skolerne har mange elever og vi har 
et fantastisk personale og mange, 
mange gode oplevelser og tilbud til 
alle aldre omkring kirkerne! 

Det betyder også rigtigt mange ti-
mer på arbejde - ikke mindst i ti-
den med konfirmander, så nu har 
jeg søgt tjenestefrihed uden løn og 
fået lang sommerpause. 

Jens Vollmer og Lars Storm Kri-
stensen varetager gudstjenester og 

kirkelige handlinger på fornemste 
vis og sekretær Marianne Piil er på 
kontoret onsdag formiddag i reg-
len.

Jeg vender tilbage til arbejdet med 
frisk inspiration og nye kræfter i 
september.

LÆNGERE SOMMERPAUSE TIL PRÆSTEN

Vigersted Forsamlingshus
Huset bestilles helst på mail: 

vigerstedforsamlingshus@gmail.com 
eller på tlf. 27639373 ml. kl. 17 og 21.
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HVOR HENVENDER
 MAN SIG VED DÅB, 
BEGRAVELSE MM.?

DÅB - aftales med sognepræsten.

VIELSE - aftales først med sogne-
præsten. Dernæst henvender man 
sig til rådhuset i bopælskommunen. 
Her udstedes en prøvelsesattest, gyl-
dig i 4 måneder. 

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

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

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

Sekretær Marianne Piil træffes i 
reglen onsdag formiddag i præstegår-
den og kan hjæpe med attester o.lign. 
mpi@km.dk

Graver Arne Mikkelsen ·  
Graverkontoret · Vigersted Bygade 33
· tlf. 31 70 73 33 · Fridag mandag.
Graver Lis Mikkelsen · 
Graverkontoret · Kværkebyvej 70 
(Kirkevej), 4100 Ringsted· 
tlf. 41 15 37 08 · Fridag mandag.

Organist Mia Birch Engsager
Kildegårdsvej 25 · Havrebjerg ·  
4200 Slagelse · tlf. 26 25 64 90 · 
Fridag mandag.

Kirkesanger Kirsten Lybecker
Avnsbjergvej 42 · 4174 Jystrup ·
tlf. 41 57 55 61 · Fridag mandag.
2. kirkesanger (vikar) 
Gitte Paxevanos · tlf. 21 73 31 52.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bygningskyndig: Arne Rugtved,  
Nordbæksvej 76, tlf. 22 15 73 15,  
arnerugtved@dlg.dk

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

SIDEN SIDST

VIGERSTED SOGN
DØBTE
27.01. Alexander Bergmann   
 Andersen
23.02.  Elias Max Kühnell Due
23.02. Philip Gabriel Andersen
23.02. Melia Klæbel Milligan
31.03. Emma Bolander Løvenholdt
22.04. Magne Wullum Gundersen

BISATTE OG BEGRAVEDE
28.02. Birger Malherbes Jensen
05.02. Kari Nan Martens Blich
17.04. Dennis Leo Hansen

KVÆRKEBY SOGN
DØBTE
09.02.  Otto Aakær Frandsen
23.02.  Anton Lindholm Helbo
23.02.  Alfred Lindholm Helbo
10.03.  Elliott Scharbau Mather
24.03.  Laust Simonsen Holtehus
 

VIEDE OG VELSIGNEDE
23.03. Anne Petersen og   
 Kim Petersen

24.04. Pia Suhr Nielsen og   
 Bo Langtoft Larsen

DØDE OG BEGRAVEDE
06.04. Conni Arna Schøndorff
03.05. Kirsten Almind Mather

SAMTALE 
OG SJÆLESORG

Din sognepræst er uddannet til 
den gode og den svære samtale 
og har tavshedspligt! Ring og aftal 
på tlf. 57 52 52 35, du kan også 
maile til: amnm@km.dk

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

VIGERSTED-KVÆRKEBY 
LOKALNYT 

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

LOKALNYT UDGIVES AF: Viger-
steds og Kværkebys menighedsråd 
samt institutioner og foreninger.
REDAKTION: Anne-Marie Nybo 
Mehlsen (ansvarshavende) Mariann 
Hansen (kasserer) Asger Bak, Berit 
Galberg.
ANNONCER PR. ÅR: Pris: 850 kr. 
inkl. moms for 4 annoncer,   
kontakt Berit Galberg, berit@galberg.
dk / tlf. 22 21 23 25.
FORENINGER PR. ÅR: (inkl. moms): 
1/1 side 1250 kr. inkl. moms 
Mindre indlæg pr. gang min. 500 kr.
BIDRAG TIL LOKALNYT: reg. nr. 
1551 konto nr.  451 5706.
Indlæg kan sendes til: amnm@km.dk
OPLAG: Omdeles gratis til 1.050 
husstande fire gange årligt. 
LAYOUT & TRYK: Team Lynderup, 
Videbæk · tlf. 97173408
FORSIDEFOTO: Peter Hansen
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Vi ses

DAG TIDSPUNKT ARRANGEMENT STED

  6. juni 10.30 Plejehjemsgudstjeneste Plejecenter Ortved 

  8. juni 12.00 Lørdagsdåb Kværkeby Kirke

  9. juni   9.00
10.30

Pinsedag · Gudstjeneste 
Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke

10. juni 10.30 Friluftsgudstjeneste Søskovlandet Oplevelsesstien 
Vrangeskov Traktørsted

16. juni   9.00 Trinitatis søndag · Gudstjeneste Kværkeby Kirke (LSK)

16. juni 10.00 De vilde blomsters dag Fuglereservatet

21. juni 19.30 »Banebørster og Sognerødder - historien om en jernbane« · 
Vigersted Dilettanten                                                                                                                                   

Kirkeengen i Vigersted (T)(E)

22. juni 15.00 »Banebørster og Sognerødder - historien om en jernbane« · 
Vigersted Dilettanten                                                                                                                                   

Kirkeengen i Vigersted (T)(E)

23. juni   9.00 1. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste med dåb Vigersted Kirke (LSK)

23. juni 18.00 »Banebørster og Sognerødder - historien om en jernbane« · 
Vigersted Dilettanten                                                                                                                                   

Kirkeengen i Vigersted (T)(E)

23. juni 20.30 Sankt Hansbål · Vigersted Lokalråd, aktivitetsudvalg Sportspladsen Vigersted Skole

30. juni   9.00 2. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste Kværkeby Kirke (LSK)

  2. juli 10.30 Plejehjemsgudstjeneste Plejecenter Ortved (JV)

  4. juli 10.00 Børn i reservatet Fuglereservatet

  7. juli   9.00
10.30

13. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste
Valsølille Kirke (JV)
Vigersted Kirke (JV)

14. juli   9.00
10.30

 14. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste Kværkeby Kirke (JV)  
Jystrup Kirke (Dåb) (JV)

16. juli 10.30 Plejehjemsgudstjeneste Plejecenter Ortved (JV)

21. juli   9.00
10.30 15. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste

Valsølille Kirke (JV)
Vigersted Kirke (JV)

28. juli   9.00
10.30 16. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste

Jystrup Kirke (LSK)
Kværkeby Kirke (LSK) 

  4. aug.   9.00
10.30 17. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste

Vigersted Kirke (LSK)
Valsølille Kirke (LSK) 

  6. aug. 10.30 Plejehjemsgudstjeneste Plejecenter Ortved

11. aug.   9.00
10.30 18. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste

Kværkeby Kirke (LSK)
Jystrup Kirke (LSK)

18. aug.   9.00
10.30 19. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste

Valsølille Kirke 
Vigersted Kirke

20. aug. 10.30 Plejehjemsgudstjeneste Plejecenter Ortved

25. aug.   9.00
10.30 20. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste

Kværkeby Kirke (LSK)
Jystrup Kirke (LSK)

25. aug. 10.00 Snapsetur med Jens Kruse Fuglereservatet

  1. sep.   9.00
10.30 21. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste

Vigersted Kirke
Valsølille Kirke

  4. sep. 9.00-18.00 Efterårsudflugt Kværkeby og Vigersted Kirker 
(T)(E)

  8. sep. 10.00 Krible krable for børn Fuglereservatet

15. sep. 11.30-15.30 Kildemarked · Vigersted Lokalråd, aktivitetsudvalg Kirkeengen i Vigersted

JUNI · JULI · AUGUST 2019
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