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www.vigersted-if.dk

Vigersted idrætsForening

bestyrelsen siden sidst
Vinteren er over os og sæson 
2016/2017 er kommet godt i 
gang.  Afdelinger i vores idrætsfor-
ening summer af liv og god energi i 
både hallen og gymnastiksalen. I år 
havde vi på vores stand på Kilde-
markedet valgt at sælge popcorn 
og slush ice, og det blev en succes. 
Pengene vi tjente valgte vi at done-
re til Unicef og støtte børnene i 
Myanmar.

Nu er det december og julen nær-
mer sig.

Vi i Vigersted Idrætsforening 
vil gerne ønske jer alle en 
glædelig jul og et godt nyt-
år.

 Mange hilsner Karina 
Kristensen, 21421210 

karina.n.kristensen@
gmail.com · 

www.vigersted-if.dk

Jumping® Fitness er blevet en po-
pulær motionsform i Vigersted IF.

Jumping® Fitness er en kombinati-
on af hurtige og langsomme spring, 
variationer af traditionelle aerobic 
trin, dynamiske spurter og »power 
sports« elementer. Kompleksiteten 
af øvelserne garanterer, at hele 
kroppen vil blive styrket. Deltagere, 
som har ankel, knæ og hofteskader, 
kan med fordel deltage i Jumping® 
Fitness i forhold til genoptræning. 

Trampolinernes design gør, at træ-
ningen er low impact. 

Dette gør, at kroppen ikke udsæt-
tes for de »stød«, som man oplever 
ved fx. løb. Balancen bliver udfor-
dret og vi får tonet kroppen.

Du kan også følge med på vores 
facebook side Jumping Fitness i Vi-
gersted IF.

I samarbejde med Jumping® Fit-
ness Danmark, andre Jumping® 
Fitness instruktører samt den span-
ske master trainer afholdt vi lørdag 
den 17. september 2016 Jum-
ping® PARTY i Vigersted Hallen til 
fordel for Knæk Cancer. 

Her var mere end 160 entusiasti-
ske jumpere samlet og hoppede for 
et godt formål.

Efterfølgende har der været afholdt 
timer, hvor overskuddet fra disse 
timer samt overskuddet fra Jum-
ping® PARTY kom op i kr. 16.400 
som den 29. oktober blev doneret 
til Knæk Cancer. 

På vegne af  

Vigersteds Jumping instruktører
Anja Nielsen, 30 22 03 20

JUMPing® Fitness i Vigersted iF

Koncentration og udholdenhed 
var nødvendigt, når der skulle 
jumpes i tre timer. Billede er 

fra Photos by Ygge.Jumping® fitness instruktører, der 
underviste ved JUMPING PARTY. 
Billede er fra Photos by Ygge.
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CrossgyM

Så er vi kommet rigtig godt i gang 
efter sommeren. Over 150 udøvere i 
alderen 1 - 70+ er aktive hver eneste 
uge både i gymnastiksalen, i forsam-
lingshuset og i hallen, og vi har stadig 
plads til flere.

Alt tyder på, at det blive endnu en 
god og aktiv sæson for Vigersted IF, 
hvor traditionelle og nye hold giver liv 
og glæde til de mange udøvere, som 
i år tæller flere medlemmer fra vores 
nabobyer Jystrup, Kværkeby og Bo-
rup, men også Glumsø, Fjenneslev, 
Haslev samt Næstved.

I Vigersted IF har du mulighed for at 
gå til forældre-barn gymnastik. Der er 

gymnastik for børn fra 4-12 år, der er 
Cross Gym, dans og Jumping® Fit-
ness for børn og unge. Hele familien 
kan gå til inliners og de voksne kan 
gå til Zumba® Fitness, Hatha yoga, 
Jumping® Fitness og Vakse Voksne, 
holdet for 50+.

Vores store satsning i år har været 
Jumping® Fitness, som har vakt stor 
succes hos både børn og voksne.

Vi ønsker hele tiden at kunne tilbyde 
aktiviteter for alle, så hvis du har en 
god idé, hører vi gerne fra dig.

Se hele vores program på www.viger-
sted-if.dk og læs mere om de forskel-
lige hold.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er 
du velkommen til at kontakte under-
tegnede.

Mange hilsner fra 
gymnastikafdelingen

Anja Nielsen, 30 22 03 20

nyt Fra gyMnastikken

body bike
Der er gang i cyklerne hver mandag, 
torsdag. Som noget nyt, har vi startet 
begynder bike op om mandagen kl. 
17.30 - 18.30 nogle gange om lør-
dagen kl. 10.00 - 11.00. Der kom-
mer mange, så kom i god tid. Du kan 
følge opslag på facebook. Vigersted 
Bodybike.
Vi har fået en ny instruktør Henrik 
Laursen, som vi byder velkommen i 
vores team af instruktører.
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nyt Fra træningsCentret

Efteråret er i gang og det er dejligt 
med så mange medlemmer, som ny-
der 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 trænings-
centret.
Vi har instruktør i centret 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.

På inliners lærer du bl.a. at 
hoppe og køre slalom. 

Billede er fra Photos by Ygge.

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, vægt-
stænger mm. Som noget nyt er vi 
startet op med CrossGym for begyn-
dere tirsdag kl. 18.30 - 19.30. Vi 
fortsætter med almindelig CrossGym 
tirsdag kl. 18.30 - 19.30, fredag kl. 
17 - 18 og søndag kl. 10.00 - 11.00 
eller efter nærmere aftale. Vi vil sen-
de 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.

Kurt Noack, Formand
20651106 · kno@ofir.dk



4

Vigersted idrætsForening

4

I skrivende stund (7/11) ved vi end-
nu ikke, om der bliver dilettantforestil-
ling til foråret, men meget tyder på 
det. Vi er 8 skuespillere, en instruktør 
og praktiske folk der er klar til at gå i 
gang med opgaven. Vi mangler bare 
et stykke, der passer til de medvirken-
des alder, ellers bliver det alt for dyrt 
i sminke.

Men reserver allerede nu én af føl-
gende datoer i marts:

nyt Fra Vigersted-dilettanten

Fredag d. 24. (med spisning)

lørdag d. 25. (med spisning   
af medbragt mad)

søndag d. 26. (med kaffe i   
pausen)

Der vil selvfølgelig komme nærmere 
information i næste nr. af Lokalnyt.

Niels Arentoft

Osted Slagter og selskabslokale
v/ Kennet Hansen

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

... alt hvad du tænder på

ES-Elektrikeren A/S
Bækgårdsvej 41B
4140 Borup

www. eselektrikeren.dk

Borup: 57526475 Køge: 56656475 Viby: 46406475

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

Man kan opleve meget 
når man spiller teater.

Vakse Voksne 50+
obs: ny mødetid kl. 9.30.
Vakse Voksne er kommet godt i gang, 
og vi arbejder med styrke, smidighed, 
balance og kondition krydret med 
god musik og et godt grin. Der er sta-
dig plads til flere på holdet - du kan 

starte efter jul, hvor vi mødes igen 
torsdag d. 5. januar. 

Yderligere oplysninger på 
tlf. 22 21 23 25.

Berit Galberg, instruktør
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400 hUsstande er nU 
MedleMMer aF   
FUglereserVatet 
Flere og flere bruger fuglereservatet 
til gode naturoplevelser på egen hånd 
eller som deltager i arrangementer. 
På hjemmesiden kan du læse om de 
mange muligheder - enten i reserva-
tet, på eksterne ture eller som fore-
drag. 

saMarbeJde Med  
ringsted bibliotek
Allerede i starten af det nye år, er 
der mulighed for at deltage i en fore-
dragsrække på biblioteket. Arrangeret 
af reservatet og biblioteket:

•	 19.	januar	kl.	19	-	21:	 	
 Fuglereservatets historie.

•	 22.	februar	kl.	19	-	21:	 	
 Fuglene i reservatet.

•	 2.	marts	kl.	19	-	21	:	 		
 blomsterne i reservatet.

Alle foredrag følges op i foråret med 
tilsvarende rundture i reservatet.

generalForsaMling
Generalforsamling 21. februar kl. 
19 - 22 inkl. foredrag og billeder.

•	 Arrangeres	i	2017	på		 	
 Hyldegården i Ringsted.

bliV MedleM...
Bliv medlem og deltag i kommende 
arrangementer. Se fuglereservat.dk:

•	 Også	i	2017	er	der	rigtig	mange		
 arrangementer. Se hjemmesiden  
 og kalenderen.

indMeldelse
•	 Indbetal	kr.	200	til	foreningens		
 bankkonto: Reg. nr. 6823   
 konto nr. 1022168, eller   
 til mobilpay 40150598 eller   
 swipp 50363657. Send samtidig  
 en mail til info@fuglereservat.dk  
 og opgiv dit navn, adresse, tele- 
 fon og mail. Herefter modtager  
 du et medlemskort på mail og  
 de kommende Nyhedsbreve.   
 Eller ring til Jon Feilberg på   
 40 15 05 98.

FUglereserVat.dk www.fuglereservat.dk

•	 Ved	indbetaling	af	kr.	250	efter		
 den 31. august gælder medlem- 
 skabet resten af 2016 og hele  
 2017.

tilMeld dig   
nyhedsbreVene
•	 Gå	ind	på	www.fuglereservat.dk		
 og tilmeld dig Nyhedsbrevene helt  
 gratis. Så er du altid godt oriente- 
 ret. Det gør 505 allerede.

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

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

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

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

www.farvebuen.dk 

Der er rigtig mange gode 
og forskellige oplevelser i 

Fuglereservatet.
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FaMilieCaFé Med brætsPil 
 - For Voksne og større børn.

Vi har nu haft 4 aftener med familiecafé 
i 2016 i Forsamlingshuset, og det har 
været meget hyggeligt. Men vi ville ger-
ne have lidt større tilslutning. Vi kan høre 
rundt omkring, at man forventer, det er for 
småbørnsfamilier, og det er ikke tilfældet. 
Alle er meget velkomne, store som små, 
men vi kan se at dette tilbud hovedsagligt 
henvender sig til voksne.

Derfor tag naboen, familien, venner under 
armen og mød op til de næste Familieca-
féaftener. 

sæt kryds i kalenderen d. 10. januar 
og d. 7. marts kl. 17.30 - ca. 20.30. 

Man kan købe og »bygge« sin helt egen 
sandwich med gode råvarer og købe øl/
vand til lave priser.

Tilmelding er nødvendig senest lørdagen 
før arrangementet, da der gerne skal være 
mad og drikkelse nok til alle. Vi tager imod 
MobilePay.

Tilmelding til Jannie Rex mobil: 29894209

Mvh. aktivitetsudvalget

Projekt Vigersted bymidte er i en positiv udvikling. Forundersøgel-
sen er nu afsluttet og afleveret af Niras A/S. Undersøgelsen kon-
kluderer, at der intet er til hinder for projektet. Vi arbejder derfor 
videre med at klargøre baggrundsmateriale til projekteringstilbud 
og med Ringsted Forsyning vedrørende ekstremregn i Vigersted 
og sammenkobling til søen i bymidten. Fondsansøgninger igang-
sættes så snart vi har overblik over projekteringsopgaven og bud-
get.                                     

Nedrivning af Vigersted Bygade 2 forventes igangsat snarest, så-
ledes at grunden kan klargøres til opførelse af nye landsbyhuse.

Vedrørende cykelsti fra Vigersted skole til Roskildevej er der stadig 
uklarhed om, hvilken løsning der vil blive foretrukket, ikke mindst i 
relation til krydsning af den stadig mere trafikerede Roskildevej og 
til økonomien i forhold til det afsatte beløb. Som tidligere anbefaler 
Lokalrådet kun en løsning med helt sikre over- eller undergange på 
Roskildevej og en løsning der på sigt tilgodeser, at børnene fra 
Jystrup trygt kan cykle til overbygningsskolen i Vigersted. Vi følger 
tæt op overfor kommunen og deltager aktivt i at finde brugbare 
løsninger.

I forbindelse med udarbejdelse af Ringsted kommunes Strategi-og 
handlingsplaner for landområderne har vi prioriteret 3 emner: 

•	 Vigersted	bymidte	med	etablering	af	sø,	stier	og	legepladser.

•	 Udvidelse	af	Vigersted-hallen.

•	 Etablering	af	jordbrugs-parceller	(generation).

Der henvises i øvrigt til Vigested Lokalråds hjemmeside:  
www.vigersted.net, hvor uddybende beskrivelser af projekterne 
findes.

kontakt til lokalrådet
Ved spørgsmål og yderligere information kan man altid kontakte 
lokalrådets medlemmer eller ringe til formand Peter Hansen, tlf.  
20836090 eller til næstformand Per Hermansen, tlf. 40830620.

Vigersted Lokalråd, formand Peter Hansen, 
tlf. 20 83 60 90 · ph@carlhansens.dk · vigersted.net

Vigersted lokalråd

www.vigersted.net

orientering Fra lokalrådet

generalForsaMling 
Vigersted Lokalråd indkalder hermed til 
generalforsamling søndag d. 29. januar 
kl. 14 i Vigersted Forsamlingshus. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. Vi håber 
mange vil møde op og høre om Lokalrå-
dets arbejde. 

Kl. 15 efter generalforsamlingen er der 
bankospil - læs om dette andetsteds på 
siden.

6
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FastelaVnsFest 
søndag d. 26. FebrUar kl. 11.30 
Aktivitetsudvalget håber at se rigtig mange udklædte børn og voks-
ne til fastelavnsfest i Hallen efter der har været fastelavnsgudstje-
neste i Kirken. Og der er ingen undskyldning for ikke at være klædt 

ud begge steder! Man kan nemlig som noget nyt leje kostumer hos Vigersteddilettanten mandag d. 6. 
februar mellem kl. 19-21. Der er kostumer til børn fra 8 år og opefter + voksne. Pris fra 50-100 kr. afhængig af 
kostume.  Marianne Piil og Gunvor Modler vil være behjælpelige med kostumerne i kostumekælderen, der ligger 
under SFO 1. Der er nedgang til kælderen i gavlen af skolen ved pavillonen.

På dagen vil der være 4 tønder, 3 til børn og 1 til voksne, så alle kan få lov til at banke løs på tønden. Fastelavns-
boller, kaffe og kolde drikke til alle. Pris 30 kr. pr. person. Der kan betales med MobilePay og kontanter. Vi håber, 
mange forældre vil give en hånd med ved arrangementet både før, under og efter, så alle kan få en god oplevelse. 

Jannie Rex er tovholder på projektet. Kontakt og tilmelding på SMS 29 89 42 09

historier Fra det gaMle Vigersted 
onsdag d. 18. januar kl. 19.30 i Vigersted Forsamlingshus.
Som led i temaet »Det historiske Vigersted« inviterer Lokalrådets Historiegruppe til en aften med gode historier fra 
det gamle Vigersted. Vi vil denne gang især have fokus på bymidten. Vi har samlet historier fra folk, der er vokset 
op i Vigersted - en del vil selv fortælle om livet dengang før Vigersted fik vokseværk.

Der vil blive vist fotos fra de omtalte steder, så også nye tilflyttere har mulighed for at følge med i logistikken.

Vi	skal	bl.a.	høre:	Om	livet	i	skolen	i	30érne	og	50érne	•	Om	førstelærer	Simonsens	metoder	•	Om	høkeren,	
købmanden	og	bøssemageren	•	Om	datidens	sociale	netværk/nabohjælp	•	Om	Æggemanden	Christian	Madsen	
og	familie	•	Om	livet	i	Klokkerboligen	og	omkring	bymidten	•	Og	meget,	meget	mere,	hvis	vi	kan	nå	det!

Kaffe og kage 25 kr. Tilmelding nødvendig. Tilmelding og yderligere oplysninger hos Berit Galberg tlf. 22 21 23 25 
gerne SMS eller berit@galberg.dk

Medbring gerne gamle fotos, breve, avisartikler og lign. som vi kan låne 
til det videre arbejde i historiegruppen. Lokalhistorisk Arkiv vil også 
gerne låne materialet, da vi har erfaret, at der ikke findes særlig meget 
materiale om Vigersted på arkivet. Husk at mærke det med navn, mail-
adresse eller telefonnummer, så Historiegruppen/Arkivet kan leverer 
det tilbage, hvis det ønskes.

hyggeligt bankosPil i ForsaMlingshUset
søndag d. 29. januar kl. 15.00 - ca.17. 15
Få lidt spænding på en ellers lidt kedelig søndag eftermiddag! Kom til Lokalrådets     
Bankospil med masser af flotte gevinster! Luksuskøbmandskurv fra Spar i Borup,     
Kød og vin fra Ostedslagteren,  bilvaske og vin fra OK-tanken, hundeguf fra Tvillinghøj,     
gavekort til Træningscentret, Farfars Blomster og Fuglereservatet er blandt de mange flotte gevinster fra lokale 
sponsorer, der også tæller Kop & Kande, Bøger & Papir, ES-elektrikeren, Matas og Flügger - alle fra Borup. Og vi 
fortsætter jagten på gevinster!!

Der spilles 8-10 spil med gevinst for række, plade og sidegevinster. BankoPer og Gevinstfeen Berit fører Jer næn-
somt igennem spillene, så alle kan følge med, både nybegyndere og de mere garvede bankospillere. Der bliver 
børnepasning under opsyn i lille sal, så tag gerne poderne og lidt legetøj med! 

Pris: 3 plader 50 kr., ekstra plader 10 kr. pr. stk. Der kan betales med MobilePay og kontanter.

Midtvejs i spillet afholdes 15 minutters pause, hvor man kan forsyne sig med kaffe og kage, øl og vand.

Vi glæder os til at se rigtig mange unge og ældre til en hyggelig eftermiddag i Forsamlingshuset.

Yderligere oplysninger mobil 22 21 23 25.

På gensyn Berit Galberg og Per Hermansen, Lokalrådet 

Bøssemagerens hus.
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Hovedgaden 12 • 4140 Borup • 
tlf. 5752 7348

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

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

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

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

Naturdagplejen er beliggende i et na-
turskønt område på en nedlagt land-
ejendom, hvor børnene har en daglig-
dag i tæt kontakt med dyr og naturen. 
Jeg har heste, får, geder, hunde, katte, 
kaniner, gæs, ænder, høns, parakitter, 
undulater.

Da jeg har valgt kun at have en lille 
børnegruppe på fire børn, er der bed-
re tid til fokus på det enkelte barns 
behov og til at have en tæt kontakt og 
et godt samarbejde med forældrene. 
Jeg modtager ingen gæstebørn.  

I efteråret har vi blandt andet hygget 
os med at samle forskellige frugter og 
grønt, som vi har spist og fodret vores 
dyr med.

Nu er det snart jul, og vi skal jule-
hygge med at åbne kalender, lave ju-
ledekoration, få besøg af nissen og 
spise risengrød. 

Jeg har en ledig plads til januar og 
flere til sommer. Hvis det lyder som 
noget for dig og din guldklump, kan 
du se mere på www.rosenmark.dk

Med venlig hilsen
Naturdagplejen v/ Annette Rosenmark

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

Med risiko for jord under 

neglene og røde kinder

www.rosenmark.dk



9999

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: 
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. 

åben skole
Et væsentligt element i Folkeskole-
reformen er begrebet »Åben Skole«, 
som handler om at eleverne på Viger-
sted Skole kommer udenfor skolen - 
og at Vigersted Skole åbner op for at 
personer udefra kommer ind på sko-
len. Som sådan er det ikke noget nyt 
at Vigersted Skole åbner op og flytter 
undervisningen ud - eks. samarbejdet 
med Vigersted Idrætsforening og Vi-
gersted Kirke, undervisning på »Bjerg-
vej«, i skoven og ved åen, samt selv-
følgelig ekskursioner, blandt andet til 
København. 

Derudover kan det eksempelvis næv-
nes at lærere fra Ringsted Musiksko-
len har undervist i 10 ugers forløb i 
3. og 6. klasse i starten af skoleåret 
og 9.b har haft besøg af en bankmed-
arbejder omkring et tema »Control 
your Money«.

Det er efterhånden ved at være en 
tradition at 9. årgang arbejder med 
et tema i november - opdelt i to hold 
- hvoraf det ene arbejder på Midt-
sjællands Gymnasium i Ringsted og 
undervises af gymnasiets lærere. Et 
andet eksempel er at 2. klasse i sep-

tember besøgte Ortved Plejehjem, 
hvor de læste deres digte højt for be-
boerne. 

Vi er fortsat interesserede i at ud-
bygge samarbejdet med lokalområdet 
- henvendelse modtages hos skolens 
ledelse. 

Vigersted legene
For andet år løb Vigersted Legene af 
stablen fredagen op til efterårsferien. 

Vigersted legene er en anden måde 
at få motion og bevægelse på - der 
var mange forskelligartede aktiviteter, 
som var blevet forberedt til eleverne. 
Udover motion og bevægelse, var Vi-
gersted legenes mål også at skabe 
sammenhold på tværs af klasser og 
på tværs af alder. 

Vigersted Skoles har tre værdiord: 
Nysgerrighed, respekt, troværdighed, 
som skoleleder Jette Wase Hansen 
henviste til ved åbningsceremonien 

Hun opfordrede eleverne til at være 
nysgerrig overfor dem de var på hold 
med - Hvem kan hvad? Hvordan løser 
vi opgaven bedst muligt?

Også ved Vigersted Legene er det 
vigtigt at vise respekt - eksempelvis 
ved hvordan man taler til hinanden - 
og hvordan man er overfor hinanden 
på holdet og overfor de andre hold.

Troværdighed handler om at stole på 
at dem man er på hold med gør deres 
bedste - og sørge for at de kan stole 
på at alle gør sit bedste.

Udover at få point for hvordan opga-
ven løses kunne holdene opnå ekstra 
point for samarbejde og fællesskab 
på holdet. 

Eleverne på 9.årgang var udvalgt til at 
stå for nogle af aktiviteterne - hvilket 
de klarede med bravur! 

Vigersted skole soM 
UniCeF rettighedsskole
Mandag 19/9 var alle elever på Vi-
gersted Skole samlet i Vigersted Hal-
len. Samlingen var en festlig afslut-
ning på Vigersted Skoles kick-off dag 
for arbejdet med at blive Unicef ret-
tighedsskole. 

I løbet af dagen havde alle klasser ar-
bejdet med udarbejdelse af klassens 
eget klassecharter - med udgangs-

7y´s klasse-
charter.

(fortsættes næste side)
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Vigersted skole

www.vigersted-skole.dk

10

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

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

punkt i en til tre artikler fra FN´s Bør-
nekonvention, udvalgt at eleverne i 
klassen. 

Et klassecharter omsætter de valgte 
artikler til konkrete handlinger, som 
har betydning for elevernes skole-

verden. Klassecharteret beskriver 
således klassens mål for trivsel, det 
hænger synligt i klassen og vil blive 
anvendt når klassen taler om trivsel 
- eksempelvis på de ugentlige klas-
semøder eller i udviklingssamtalerne, 
som eleven har med en af sine læ-
rere. 

Klasserne udarbejdede også et krea-
tivt produkt til den visuelle væg, hvor 
man løbende gennem skoleåret vil 
kunne følge arbejdet med at blive 
Unicef Rettighedsskole. 

I de første to moduler og et 20 minut-
ters forløb inden samlingen i hallen 
handlede de indlagte bevægelsesak-
tiviteter alle om børnekonventionen. 
Eksempelvis stikbold hvor man skulle 
give et eksempel på hvad børn har 
ret til, når man blev ramt, eller en fan-
geleg, hvor læreren læste en artikel 
- og eleverne skulle fange hinanden 
alt efter om den artikel læreren læste 
var sand eller falsk. 

Ved samlingen i hallen skrev Anne 
Mette Friis fra Unicef, Lise Lotte Nel-
dahl Hjorth-Bak fra skolebestyrelsen, 
Borgmester Henrik Hvidesten, Ras-
mus La Cour, formand for elevrådet 
og Jette Wase Hansen under på at 
Vigersted Skole arbejder på at blive 
Unicef Rettighedsskole

I dagens anledning var der sammen-
sat et udvidet orkester bestående af 
medarbejdere og elever og med et 
kor af elever. Alle tilstedeværende i 

hallen sang med på »Her bor jeg« - 
en sang af Lotte Kærså & Græsrød-
derne. Sangen var øvet flittigt i ugen 
op til kick-off dagen. 

rettighedsrådet På 
tryghedsVandringer
Et vigtigt led i arbejdet som kommen-
de Rettighedsskole er Rettighedsrå-
det, som består af repræsentantener 
for eleverne, forældre, medarbejdere 
og ledelsen. 

Rettighedsrådets første opgave er 
at gå på tryghedsvandringer rundt 
på skolen og på skolens område. På 
tryghedsvandringerne noteres ste-
der/ forhold, som kan virke utrygge 
på eleverne. Efterfølgende udarbejder 
rettighedsrådet en handleplan, hvis 
udførelse skal sikre tryghed for alle 
eleverne overalt på skolens område.

 Med venlig hilsen
Jette Wase Hansen, Skoleleder

Anne Mette Friis med 
plakat til underskrift
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Vigersted ForsaMlingshUs 

nyt Fra ForsaMlingshUsets støtteForening

Flot Fyr!!
Det er med stor glæde, at vi kan med-
dele, at der nu bliver installeret to nye 
naturgasfyr i forsamlingshuset. Dette 
bliver til stor fornøjelse for de daglige 
brugere, ligesom vores festlejere selv-
følgelig også vil nyde godt af forbed-
rede varmemuligheder. De nye fyr vil 
dels være hurtigere til at varme op, 
dels vil de give en besparelse på hu-
sets budget. Så kan vi spare op til 
fremtidige forbedringer.

Pas På støJen
Af hensyn til vores naboer, beder vi 
vores lejere holde vinduerne lukket, 
når der spilles musik og vi opfordrer 
dem til at skrue ned for lyden. Dette 

bliver altid meddelt ved nøgleudleve-
ring.

tJa….
Vi måtte aflyse vores årlige hovedren-
gøring i efteråret. Der var simpelthen 
for mange af de aldrende bestyrel-
sesmedlemmer, der var ramt af al-
derssvarende skader. Vi prøver i ste-
det at gennemføre hovedrengøringen 
i en weekend i foråret. Samtidig sat-
ser vi på at få lakeret gulve, så huset 
kan fremstå skinnende rent og nylake-
ret til de mange konfirmationer. Da-
toen kommer senere. Vi håber på 
mange deltagere. Tilmelding kan ske 
til Bente eller Mathea. Morgenmad og 
drikkevarer forsynes begge dage af 

støtteforeningen. Frokost medbringer 
I selv.

har dU lyst?
Generalforsamlingen foregår i marts 
måned.  Vi vil gerne opfordre byens 
borgere til at melde sig ind i støttefor-
eningen og gøre deres indflydelse 
gældende på den kommende gene-
ralforsamling.

Scan og se husets 
hjemmeside. Her kan I 
også se hvordan man 

bliver medlem.

På bestyrelsens vegne
Mathea Jensen

www.vigerstedforsamlingshus.dk

de grønne PigesPeJdere

Piger der tør 
Spejderne laver som bekendt mange 
forskellige og udfordrende aktiviteter.  

Efteråret har budt på bl.a. klatring på 
Gavnø Go Fly og udfordringer i svøm-
mehallen. Til trods for at det kan virke 
meget grænseoverskridende for nog-
le af pigerne, er hele patruljen god til 
støtte og samarbejde, så alle får den 
bedste oplevelse ud af det.  

Gruppen er under udvikling, og leder-
ne kigger hele tiden på, hvordan vi 
bedst muligt kan tilpasse og udfordre 
hver enkelt pige, så de tør mere og 
finder deres egne ben at stå på. 

Det helt store samtaleemne hos piger 
er næste års sommerlejr - Spejdernes 
Lejr 2017 i Sønderborg, hvor vi sam-
ler alle 5 korps i Danmark og regner 
med at holde lejr sammen med 
40.000 andre spejdere.  

Vigersted skal bo i lejr sammen med 
resten af spejderne fra Ringsted kom-
mune, og der er allerede mange ideer 
og planer sat i værk, for at sikre den 
fedeste lejrplads. 
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Vigersted børnehUs

Vigersted børnehaVe

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

Bestyrelsesformand: Laura Irwin 
Rossing - laura@rossing.dk

Følg børnehUset På FaCebook!

soMMerFest
Den 19. august holdt vi sommerfest i 
Vigersted børnehus. Der var rigtig 
stor opbakning, der mødte over 100 
børn og voksne op og vi havde en 
fantastisk dag. Børnene overraskede 
os med en dans. Vejret var rigtig dej-
ligt, så vi sad og grillede udenfor.

I slutning af oktober lavede vi æble-
most og syltetøj på bålet til vores årlig 
Æbledag.	

Den 30. november og den  1. decem-
ber har vi Nisseløb. Den 14. decem-
ber kl.15.00 - 16.30 har vi juletræs-
fest. Husk at medbringe en nissehue 
og godt humør.

Mange hilsner fra Bestyrelsen

Hver tirsdag fra kl. 9.30-
10.30 er der legestue i 
vuggestuen for de børn 
og forældre der har fået 
plads i huset.

Hvis du går og overve-
jer at skrive dit barn op 

til børnehuset og godt kunne 
tænke dig at besøge os, så er du me-
get velkommen til at deltage disse 
dage sammen med dit barn. Bare lige 
slå på tråden først.

Ellers er vi godt i gang med vores ud-
dannelsesforløb for personalet i ud-
vikling af egen relationskompetence. 
Det går rigtig godt, og vi oplever 
hvordan vi får brugbare redskaber i 
vores arbejde med børnene.

Byrådet har besluttet, at indføre tidlig 
SFO-start fra 1. maj 2017. Derfor 
skal vi af med rigtig mange skolebørn 
3 mdr. før vi plejer. Dette sker i et tæt 
samarbejde med Vigersted Skole.

Mange hilsner leder og personale 
Vigersted Børnehus
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kVærkeby Friskole

www.kvaerkebyfriskole.dk

skolen UdVikler sig 
stadigt rigtig godt
Det er rigtig dejligt at vi stadig kan 
fortælle historien om en skole i en 
rigtig god udvikling her på Kværkeby 
Friskole. Vi er nu 110 elever på sko-
len og da vi stadig mangler 2 årgange 
i, at være fuldt udbygget på alle år-
gange fra 0. - 9. klasse, kan vi alle-
rede nu se, at vi vil være omkring 150 
elever på skolen om blot 2 år. 

Vi har dog stadig ledige enkelte plad-
ser på nogle årgange, mens der nu er 
fyldt op på andre. Opskrivningen til de 
kommende 0. klasser er helt overvæl-
dende og såfremt der er nogle, der 
ønsker at deres barn skal gå på sko-
len, kan vi kun anbefale, at de hurtigt 
skriver deres barn op. 

Vi er selvfølgelig meget glade for den 
store interesse for vores skole, men 
vi er også meget opmærksomme på, 
at vi formår at udvikle vores skolekul-
tur helt på egne præmisser og i eget 
tempo. For os er det derfor ikke noget 
mål i sig selv at blive mange elever, 
men vi er mere optaget af, at skabe 
en god skole for vores elever.

Vi har stor forståelse for, at der er 
nogle forældre, der søger et nyt sko-
letilbud for deres børn, fordi de ikke 
trives på deres nye skole, eller fordi 
man er utilfreds med det skoletilbud, 
som man har i dag, men det er al-

ligevel meget vigtigt for os, at vi ´reelt 
vælges, fordi vi er det rigtige skoletil-
bud for barnet. 

den søde traVle  
JUletid
Så nærmer tiden sig igen, hvor julen 
med hastige skridt banker på og her 
på Kværkeby friskole har vi lige nu 
travlt, for det er tæt på, at vi, sammen 
med Borgerforeningen, holder vores 
store årlige arrangement »Ind under 
Jul«. Tidligere stod Borgerforeningen 
for serveringen af en dejlig julemid-
dag, mens skolens elever stod for un-
derholdningen. 

Det var på mange måder en hyggelig 
og dejlig tradition, men da skolen nu 
er blevet 110 elever, har vi måtte ny-
tænke det hele. Resultatet er blevet 
en mere aktiv juletradition med for-
skellige aktivitetsboder hvor eleverne 
sammen med forældrene kan hygge 
sig, samt en række boder, hvor gæ-
sterne kan købe mad og drikkevarer, 
kaffe og kage og meget mere. 

Eleverne vil selvfølgelig igen i år un-
derholde med sange og Luciaoptog, 
som de lige nu øver sig meget på.

Vi glæder os til at byde alle vores til-
meldte gæster velkommen og håber 
på, at vi får nogle dejlige timer sam-
men. 

tidligere skolestart 
For koMMende    
0. klasse
Helt tilbage i september måned be-
sluttede man, i Ringsted kommune, 
at kommende 0. klasser allerede skal 
starte i skole i et heltids SFOtilbud 
den 1. maj 2017. Jeg vil ikke lægge 
skjul på, at jeg ikke mener, at beslut-
ningen er rigtig og at jeg har svært 
ved at finde mange gode pædago-
giske begrundelser for, at lade små 
elever starte i et kort 3 måneders 
forløb, hvor de skal forholde sig til 
nye voksne, for så senere igen at lade 
dem starte i børnehaveklasse med 
nye voksne. 

Men nu er beslutningen taget og vi vil 
så gøre alt hvad vi kan for at skabe en 
god og tryg opstart for vores 18 nye 
små skoleelever. 

I skrivende stund har vi endnu ikke 
fået nogen udmelding fra kommunen 
om, hvordan denne tidlige kommu-
nale skolestart, kommer til at indvirke 
på kommunens frie skoler og dermed 
på os. Vi vil dog gøre alt hvad vi kan, 
for at få oparbejdet et godt samar-
bejdet med de børnehaver, som vores 
kommende skoleelever kommer fra. 
Vi melder selvfølgelig tilbage, når vi 
ved meget mere. 

Mange glædelige julehilsner 
Jan Glerup, Skoleleder

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

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

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

FJellebro - kVærkebyegnens borgerForening

Med borgerForeningen 
i korsbæk
Borgerforeningen besøgte i august 
måned Bakken, hvor vi havde bestilt 
en rundvisning i Korsbæk. Det blev 
en uforglemmelig tur for deltagerne 
på flere måder. Da vi skulle afsted fra 
Kværkeby Friskole om formiddagen, 
ventede vi forgæves på bussen. Efter 
en del mobilsamtaler med busselska-
bet, lykkedes det at få en bus til at 
afhente os ved skolen i Kværkeby. 
Deltagerne tog det forholdsvis roligt, 
selv om det blev til en times ventetid.

Noget forsinket ankom vi til Bakken, 
hvor vi blev delt op i to rundvisnings-
hold, og vi nåede trods alt at se alt 
det, vi var blevet lovet. Efter den 
spændende rundvisning, hvor vi så 
de genskabte kulisser, vi alt for godt 
husker fra Matadorserien i tv, sluttede 
vi af med at spise på Postgården. 
Overalt, hvor vi kom i løbet af dagen, 
mødte vi skuespillere, der spillede 
kendte scener fra Matador. Der var 
hele tiden besøg af skuespillere i de 
små spisesteder - i privaten på Katri-
nes Gaard, hos Varnæs og i Lauras 
Køkken. Her fik vi den fulde oplevelse 
af mad, skuespil og sceneri i Kors-
bæk på Bakken. Hunden Kvik mødte 
vi selvfølgelig også.

På Postgaarden, hvor vi spiste, var 
der også løbende små optrin med 
Korsbæks beboere, så her kunne del-
tagerne også nyde gensynet med de 
festlige personager, og vi var endda 
ved at få et maleri med hjem ved auk-

 
PorCelænsUdleJning
Foreningen udlejer porcelæn, 
bestik og popkornmaskine til 
rimelige priser.
Kontakt Finn Andersen, 
Fjellebrovang 27 
tlf. 2857 8431
eller mail: fia@ringsted.dk

tionen, men da prisen nåede op på 
3,25 kr., havde vi ikke råd til at byde 
højere!! Så vi fik ikke maleriet! 

Da bussen igen kørte mod Kværkeby, 
var man, trods forsinkelsen, alligevel 
godt tilfreds med turen til Korsbæk. 
Alle var blevet en oplevelse rigere - 
og på turen hjem kunne man snakke 
om alle de indtryk, man havde fået på 
denne udflugt tilbage i tiden!

På VeJ Mod 2017
Vi er på vej mod et nyt år, og Borger-
foreningens bestyrelse er i gang med 
at lave et nyt program for 2017. Vi 
kan allerede nu love spændende nye 
tiltag i det nye år, og selvfølgelig hol-
der vi også fast i de traditioner, der er 
skabt med Borgerforeningen.

Vi vil hermed ønske alle læserne en 
god jul og et godt nytår. Vi ses igen 
i 2017.

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

Aase Stegmann
Kværkebyvej 43
4100 Ringsted
3027 5526
stegmann43@gmail.com
  
bestyrelsesmedlem
Jytte Petersen
Kværkebyvej 95
4100 Ringsted
Arnejytte.petersen@gmail.com
 
suppleanter
Birgit Nielsen 
Nordbæksvej 68   
4100 Ringsted
tlf. 5313 0197                          
birgitnielsen@mail123.dk
 
Jytte Poulsen
Bjergvej 44
4100 Ringsted 
tlf. 2257 5227 

borgerForeningens 
bestyrelse 2016
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Vigersted og kVærkeby kirker

vigersted-kvaerkeby.dk

nørkleklUbben
Efteråret er godt i gang og det er 
vi sandelig også. Vi er ved at slutte 
vores fjerde sæson og jeg må ind-
rømme, at der er gået mange strik-
kede sager igennem vores hænder.

Vi har fået kontakt til en Cafe i Ros-
kilde, som koordinerer uddeling af 
varme vanter, huer, sokker m.m. til 
Hus Forbi sælgerne. De har alle-
rede fået en stor pose med varme 
strikkede ting.

Vi leverer fortsat til Avnstrup asyl-
center og det gælder til både store 
og små. De er meget taknemmelige 
for det de modtager og skriver altid 
en venlig mail med tak.

Jeg vil gerne takke alle, som har for-
æret os garn. Det er med til at gøre 
det spændende for os at strikke og 
det hjælper os med at få samlet 
midler ind til at hjælpe trængende 
familier i vores sogn til bl.a. jule-
kurve.

Der er stadig ledige pladser!!

Lena Uldall tlf. 21194817

      

FilM i CaFeen Vinter 2017
to vigtige film er på vinterens 
program i Film i caféen
24. januar kl. 19.00 ser vi Jo-
seph Fiennes Luther film fra 2003 
- en genudsendelse i anledning 
af 500-året for opslaget af Lu-
thers 95 teser på kirkedøren i 
Wittenberg, oktober 1517, - den 
begivenhed, der blev startskud-
det til reformationen. Filmen varer 
2 timer, engelsk tale med danske 
undertekster. Tilladt for alle over 
11 år.

21. marts kl. 18.30 ser vi en 
filmudgave af Shakespeares »Ham- 
let« - en ældre af slagsen fra 1990. 

 

Vi ser den med reformationen som 
synsvinkel - Skuespillet udkom 
1514, altså før Luthers teser, og 
har selvsagt intet med sagen at 
gøre. Men overvejelserne i filmen 
har meget med sagen at gøre! Fil-
men introduceres med Johannes 
Sløks overvejelser fra den danske 
oversættelse 1971. Udover at 
være en bragende god, underhol-
dende, tanke- og tårevækkende 
film er det også stor kunst og kul-
tur. Filmen varer 2 timer og 15 mi-
nutter, derfor den tidlige start. den 
er med engelsk tale og danske un-
dertekster. 

Tilmelding til præsten senest 20. 
januar!

indsaMling til 
Folkekirkens 
nødhJælP 
Der er indsamling til Folkekir-
kens Nødhjælp den 12. marts 
2017. 

Jeg har nogle meget trofaste 
indsamlere, men vil gerne have 
flere, så alle er velkommen. 

Der mangler indsamlere i Fjæl-
lebro og på Roskildevej.  Er der 
nogle i disse områder, der har 
lyst til at deltage, vil jeg være 
meget glad. 

Vi mødes i Tiendeladen kl. 10 
og går et par timer. 

I kan kontakte mig på 
tlf. 2237 0903.
Janne E. Nielsen

Indsamlingsleder i Kværkeby og 
Vigersted sogne.

Bredagervej 9, Vigersted
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Blomsterhjørnet
møllevej 2a
4140 Borup
tlf. 57527711

Værtindegaver, 
buketter, planter 
og alt i begravelse

alle i Vigersted og kværkeby 
sogne, (og de fra nabosogne, der 
måtte have lyst naturligvis også) 
inviteres hermed til at skrive med 
på 95 nye, folkelige teser om kir-
ken og gudstjenesten. skriv din 
tese på en post-it og hæng den 
op på den opslagstavle, vi sætter 
i kirken pr. 1. januar 2017 til for-
målet. 

I årets løb indbydes til debat og ud-
veksling, og til oplysning om Luthers 
tanker – så vi sammen kan tænke 
med. Fra udgangen af oktober slår vi 
de 95 (eller hvor mange vi nu ender 
med at have) teser samlet op, og tan-
kerne bagved samles til et lille hæfte. 
Luther anno 1517 i dialog med me-
nigheden anno 2017! 

Luthers 95 teser handlede om afla-
den og dens uvæsen, fordi gudsfor-
hold og livet efter døden ikke kan kø-
bes for penge eller gode gerninger, 
som var det en handelsvare. Teserne 
var stærkt kritiske overfor paven og 
den magt, der blev udøvet. Teserne 
var en indbydelse til debat - en slags 
studiekreds, - de blev hængt op på 
kirkedøren i Wittenberg, der fungere-
de som opslagstavle for universitetet. 
Luthers hovedtanke var, at lægfolket 
skulle have direkte adgang til Kristus,  

uden udenomsværker som aflad, 
bodsgerninger, pengegaver, og døde-
messer f.eks. 

Vi har en evangelisk-luthersk folke-
kirke, godt hjulpet af Grundtvig siden. 
Når konfirmanderne går til præst, 
skal de gå i kirke for at lære vores 
luthersk-evangeliske gudstjeneste at 
kende. Det gør de flot og flittigt, - 
ikke kun, fordi de skal, men også fordi 
de er nysgerrige og gerne vil forstå, 
hvad en gudstjeneste er og hvorfor 
den er vigtig. Det er klart, at guds-
tjenesten skal have en form og være 
genkendelig. Luthers anliggende var 
at give menigheden mulighed for at 
forstå, hvad der blev læst og sagt, og 
selv aktivt at deltage gennem salme-
sang på modersmålet. Derfor er vores 
gudstjeneste i dag en »salme-messe« 
med 5-7 salmer, bønner og læsnin-
ger på dansk og et nadverbord, der 
er åbent for alle.

Konfirmanderne synes bare ikke altid 
sprog og form i gudstjenesten er så 
ligetil forståeligt, og de synes heller 
ikke altid, at de har mulighed for at 
deltage aktivt, - og det gør de voksne 
nok heller ikke altid. Det er ikke så-
dan, at vi bare kan lave den gudstje-
nesteform, vi nu synes passer. Men 
vi kan alle sammen ytre os og tænke 
med omkring kirke og gudstjeneste. 

kirken bør altid reForMeres!
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Skal du sælge?
Bestil et gratis salgstjek,  

så hjælper vi dig godt videre.

EDC Selandia Vejgaard & Partnere

Tlf. 56 82 00 95

sådan sagde luther engang, og der er altid grund til at tænke konstruktivt kritisk i forhold til, 
hvordan kirken bedst tjener menneskets uhindrede og direkte adgang til gud i kristus.

Anne-Marie Nybo Mehlsen,
sognepræst

derFor: 
Teser om den evangelisk lu-
therske folkekirke og gudstje-
neste

Et projekt til videretænkning 
og folkelig brobygning 1517-
2017.

Af kærlighed til kirken og af 
iver efter klarhed vil følgende 
teser blive drøftet i Vigersted 
og Kværkeby i det Herrens år 
2017. Drøftelserne vil finde 
sted under ledelse af sogne-
præsten i samarbejde med me-
nigheden og under indflydelse 
og i stadig dialog med den 
ærværdige fader Martin Lu-
ther, prof. dr. theol. et. mag. art. 
lib. Derfor bedes de, der ikke 
kan deltage mundtligt i drøftel-
serne med os, deltage skriftligt, 
selvom de er fraværende. I vor 
Herre Jesu Kristi navn. Amen!

Tese 1. »Kirken er som Kristi 
kirke stadig i forandring og 
bør som evangelisk kirke altid 
reformeres, så dens former og 
regler ikke hindrer, men frem-
mer den enkeltes og menighe-
dens Gudsforhold, som altid er 
direkte gennem Kristus«.
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Vigersted og kVærkeby kirker

vigersted-kvaerkeby.dk

lUCia-gUdstJeneste 
For børn og Voksne 
onsdag d. 14. december kl. 17.00   
i Vigersted kirke

Julen er lysets og 
hjerternes fest, og 
onsdag d. 14. de-
cember kl. 17, kan 
man tage alle sine 
kære i hånden og 
komme hen i Vi-
gersted kirke til en 
hyggelig familie-
gudstjeneste. Lysene vil skinne i den smukt pyn-
tede kirke og Englekorets børnestemmer vil synge, 
så englene får lyst til at synge med, når børnene 
bærer lysene frem og går luciaoptog.
Vi skal høre historien om, hvem Lucia var, og fejre 
lyset i mørket og synge nogle af julens elskede 
salmer og sange.
Efter gudstjenesten er der æbleskiver til alle i kon-
firmandstuen.

sangCaFé og lUther 
Den sidste tirsdag i februar, marts, april og maj 
er der sangcafé i konfirmandstuen i Vigersted 
Præstegård. Vi mødes kl. 10.30-12.00 og synger 
sange og salmer fra den danske sangskat.

Hyggeligt samvær, sang og musik kendetegner 
sangcaféen og alle går opløftede hjem efter en 
hyggelig formiddag.

I 2017 fejres 500-året for Martin Luther’s 95 te-
ser, som blev slået op på porten til Slotskirken i 
Wittenberg og det vil vi selvfølgelig også markere 
i Vigersted og Kværkeby kirker ved forskellige lej-
ligheder. Den første sangcafé i 2017 vil derfor stå 
i Luthers tegn, præsten fortæller lidt om Luther,  
og sammen synger vi sange og salmer, som mar-
kerer reformationsjubilæet.

Sangene akkompagneres som altid af kirkernes or-
ganist Mia Engsager og Vigersted menighedsråd 
sørger for en let frokost. Det er gratis af deltage.

sangcafe i Vigersted Præstegård:   
tirsdag d. 28. februar (luther), 28. marts, 
25. april og 30. maj kl. 10.30-12.00.

FastelaVn i Vigersted kirke 
Med Mias MUsikalske UniVers 
og englekoret
søndag d. 26. februar kl. 10.30

Fastelavn er en gammel skik, som stammer helt til-
bage fra før reformationen i 1536, hvor man holdt 
fest og spiste en masse god mad inden, man skulle 
faste helt til Påske. Fasten bestod i, at man ikke spi-
ste kød, og i det hele taget levede af meget lidt og 
enkel mad, mest grød og grøntsager. Det er der jo 
mange, der stadig spiser, helt uden faste - og få, 
der faster i fastetiden, men fastelavnsfesten hænger 
ved, og det er en fryd at se alle de udklædte børn 
hvert år, som glæder sig til at slå katten af tønden.

Festen starter i Vigersted kirke kl. 10.30, hvor ban-
det »Mias musikalske univers« spiller festlig musik 
sammen med Englekoret ved familiegudstjenesten. 
»Mias musikalske univers« har besøgt kirken en del 
gange efterhånden og er næsten blevet det faste 
husorkester, så mange vil sikkert glæde sig til et 
genhør.

Michael Sunding på klaver, Jacob Brandt Jensen på 
kontrabas, Jesper Uno Kofoed på trommer og kir-
kernes organist Mia Engsager på trombone vil få 
musikken til at svinge og give salmerne luft under 
vingerne.

Vi håber at se en masse 
udklædte børn (og voksne) 
ved gudstjenesten, hvor 
børnene vil blive inddraget
 i dagens bibelhistorie og 
blive inviteret med til at 
synge og danse.

Efter gudstjenesten er alle 
velkomne til Fastelavnsfest 
i Hallen, hvor Vigersted 
Lokalråd har arrangeret
tøndeslagning, som først 
starter når alle er kommet
fra kirken.
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stor sorg
Det er med stor sorg, at jeg her må 
meddele, at vi har mistet vores kære 
og dygtige kirkesanger, Eline Holme-
gaard, som uventet døde d. 22. okto-
ber 2016.

Siden december 2006 har Eline væ-
ret fastansat kirkesanger ved Viger-
sted og Kværkeby Kirker, og før den 
tid kendte vi Eline som vikar her og 
kirkesanger i nabosogne. Vi har mistet 
et kærligt, betænksomt og altid enga-
geret menneske i vores midte. Perso-

nalegruppen, menighedsrådene og menigheden har i enhver 
sammenhæng glædet sig over Elines store dygtighed og føl-
somhed som kirkesanger. Udover stor musikalitet og en smuk 
sangstamme, bidrog Eline også altid med glæde, lys og en 
hjertelig evne til at leve sig ind i mennesker, unge som gamle, 
i enhver livssituation. Det er en stor sorg og et stort savn for 
os alle, og tankerne går til Elines familie, Ib, Thorbjørn, Laura, 
Pelle, de to små og hele den øvrige familie foruden Elines 
kæmpe netværk af børn, unge og voksne.

Elsket og elskelig var og er vores Eline!  

Anne-Marie Nybo Mehlsen, sognepræst

nyt Menighedsråd!
Tillykke til sognene og til kandidater og 
stedfortrædere i Vigersted og Kværke-
by menighedsråd.

Da der ved fristens udløb d. 27. sep-
tember kl. 19 ikke var indkommet mere 
end én liste til hvert af de to menig-
hedsråd, er følgende personer valgt til 
menighedsråd:

Vigersted sogn:
Uffe Larsen
Irene Petersen
Asger Bak
Inger Vendler
Søren Hansen
Lena Uldall Otto

kværkeby sogn:
Martin Pedersen, 
Gurli Birkholm Petersen, 
Arne Rugtved, 
Iris Henriksen, 
Birgit Nielsen, 
Uwe Wolter.

Menighedsrådene har i skrivende stund 
endnu ikke konstitueret sig, men det 
sker inden de tiltræder 1. søndag i ad-
vent 2016.

Venlig hilsen på valgbestyrelserne vegne
Anne-Marie Nybo Mehlsen

bliCher aFten Med trio til tiden
TRIO til TIDEN kommer til kværkeby kirke   
d. 18. januar kl. 19.30! 

Temaet for denne aften er: St. St. Blichers´s sange og 
salmer. De kendteste er nok »Det er hvidt herude« og 
»Sig nærmer tiden« - men der er mange flere, sjove, 
skjønne og alvorlige sange fra Blicher´s hånd, og her er 
både mulighed for at høre, lære nye at kende og synge 
med på de velkendte. Hjertelig velkommen!

TRIO til TIDEN er:

•	Tine	Hagedorn-Olsen,	mezzo	sopran	•Lars	Frederiksen,	fløjte	•	Nina	Frederiksen,	orgel	og	klaver

og skriver om sig selv: Vi er en kirkemusikalsk trio, der fandt sammen i 2010 på Orø, syntes godt om at samarbejde 
og har holdt sammen lige siden. 

Vi har spillet et utal af  liturgiske TEMA-gudstjenester i mange kirker på Sjælland. Vi spiller klassisk, rytmisk, nyere 
og også helt ny-komponeret musik til lejligheden! 

Kirken har et væld af  højtider, markante dage, menigheds tiltag, kon-
cert- og foredragsvirksomhed, som altsammen er med til at øge inte-
ressen og samværet i og omkring kirken - og: MUSIK SKAL DER TIL! 
Tak for invitationen! 
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hVor henVender
 Man sig Ved dåb, 
begraVelse MM.?

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

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

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

sognepræst
anne-Marie nybo Mehlsen, 
Vigersted Præstegård · Vigerstedvej 2
· tlf. 57 52 52 35 · amnm@km.dk · 
Fridag mandag

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

Vigersted Menighedsråd
Formand Asger Bak, Bastebjergvej 3, 
tlf. 40738733, Asger@abglobal.dk
næstformand og kirkeværge
Søren Hansen, Nebsmøllevej 1,   
tlf. 45802396, soeren@dlgtele.dk
kasserer Uffe Larsen, Kærehave 28, 
tlf. 57525247/ 21644147 · 
uflars@gmail.com
sekretær Anne-Marie Nybo Mehlsen,
Vigerstedvej 2, tlf. 57525235,
amnm@km.dk 
Medlem Irene Petersen, Bredagervej 1 
tlf. 57525238
Medlem Inger Vendler, Degnebakken 19, 
tlf. 61406861, ivendler@gmail.com
Medlem Lena Uldall Otto, Degnebakken 
24, tlf. 57525617, lena.uldall@gmail.com

kVærkeby Menighedsråd
Formand Martin Pedersen, Bjergvej 
35, tlf. 57533050, tuck@pc.dk
næstformand Birgit Nielsen,
Nordbæksvej 68, tlf. 57 52 51 19,  
birgitnielsen@mail123.dk
kirkeværge Gurli Birkholm Petersen,
Bjergvej 52, tlf 57525592, 
gurli.k.by@gmail.com
sekretær Anne-Marie Nybo Mehlsen,
Vigerstedvej 2, tlf. 57525235, 
amnm@km.dk
kasserer Uwe Wolter, Kirkevej,    
tlf. 26830871, uwotronic@gmail.com
bygningskyndig: Arne Rugtved,  
Nordbæksvej 76, tlf. 22157315,   
arnerugtved@dlg.dk
Medlem Iris Bremer Henriksen,    
tlf. 20205270,     
nyvang.henriksen@tdcadsl.dk 
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siden sidst

Vigersted sogn
dåb
23.10.16  Melissa Gadekær   
 Jørgensen
23.10.16  Rasmus Bynk Nordstrøm

Viede og Velsignede
27.08.16  Anna Karolina Klimek   
 og Brian Baagø Ibsen

døde & begraVede
23.08.16  Conny Grethe Ellinor   
 Hagstrøm
13.09.16  Jan Christian Henry   
 Knudsen 
09.10.16  Ellen Lissie Nikolajsen
06.09.16  Ellen Henriksen
05.09.16  Kirsten Rudskjær Nielsen
04.09.16  Henny Gudrun Mogensen
02.10.16  Erna Christensen
27.10.16  Inge Herdis Gurli Larsen
27.10 16  Inga Elisabeth Hansen
22.10.16  Eline Holmegaard
27.10.16  Annie Elisabeth Larsen

kVærkeby sogn
Viede og Velsignede
06.08.16  Trine Louise Jensen og  
 Julian Høksel Reffstrup

døde og begraVede
01.11.16  Kirsten Alice Møller   
 Jensen

saMtale 
og sJælesorg

Din sognepræst er uddannet til 
den gode og den svære samtale 

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

du kan også maile til: 
amnm@km.dk

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

Vigersted-kVærkeby 
lokalnyt 

nr. 1-2017: deadline 7. feb.
- udkommer 6.-9. marts.

nr. 2-2017: deadline 9. maj
- udkommer 6.-9. juni.

lokalnyt UdgiVes aF: Viger-
steds og Kværkebys menighedsråd 
samt institutioner og foreninger.
redaktion: Ansvarshavende Anne-
Marie Nybo Mehlsen amnm@km.dk),  
Kasserer: Mariann Hansen, Asger Bak 
og Berit Galberg.
annonCer Pr. år: Pris: 850 kr. 
inkl. moms for 4 annoncer,   
kontakt Berit Galberg, berit@galberg.
dk / tlf. 22 21 23 25.
Foreninger Pr. år: (inkl. moms): 
1/1 side 1250 kr. inkl. moms 
Mindre indlæg pr. gang min. 450 kr.
bidrag til lokalnyt: reg. nr. 
1551 konto nr.  451 5706.
indlæg kan sendes til: amnm@km.dk
oPlag: Omdeles gratis til 1.050 
husstande fire gange årligt. 
layoUt & tryk: Team Lynderup, 
Videbæk · tlf. 97173408
ForsideFoto: Brian Groth.
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dag tidsPUnkt arrangeMent sted
27. nov   9.00

10.30 1. s. i advent · Gudstjeneste Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke

30. nov. 17.00 »Syng Julen ind« med Englekoret og Julekoret Kværkeby Kirke

  4. dec.   9.00
10.30

2. s. i advent · Gudstjeneste
2. s. i advent · Ung Kirke gudstjeneste

Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke

  6. dec.   8.15 Morgensang (konfirmandudflugt) Vigersted Kirke

11. dec. 14.00
15.00

3. s. i advent · Gudstjeneste
3. s. i advent · De 9 læsninger med koret »Swedames«  

Jystrup Kirke
Vigersted Kirke

14. dec. 17.00 Familiegudstjeneste med Luciaoptog og Englekoret Vigersted Kirke

18. dec. 10.30 Gudstjeneste Kværkeby Kirke

24. dec. 13.30
14.45 Juleaftensgudstjeneste Kværkeby Kirke

Vigersted Kirke

25. dec.   9.00
10.30 Juledags-gudstjeneste Vigersted Kirke

Kværkeby Kirke

26. dec.   9.00
10.30 2. juledags-gudstjeneste Jystrup Kirke

Vigersted Kirke

31. dec. 14.45
16.00 Nytårsaften-gudstjeneste Kværkeby Kirke

Vigersted Kirke

  5. jan. 17.00 »Gud og grill« med Hellig tre Konger Kværkeby Kirke

  8. jan.   9.00
10.30 Gudstjeneste Valsølille Kirke 

Vigersted Kirke

10. jan. 17.30   Familiecafé med brætspil. Aktivitetsudvalget Vigersted Forsamlingshus 

14. jan. 10.30 Lørdagsdåb Vigersted Kirke

15. jan. 10.30 Gudstjeneste Kværkeby Kirke

18. jan. 19.00 Blicher aften med Trio til Tiden Kværkeby Kirke

19.30 - 22.00 Historier fra det gamle Vigersted. Aktivitetsudvalget Vigersted Forsamlingshus 

22. jan.   9.00
10.30 Gudstjeneste Vigersted Kirke

Kværkeby Kirke

29. jan.   9.00
10.30 Gudstjeneste Vigersted Kirke*

Jystrup Kirke*

14.00 Generalforsamling. Vigersted Lokalråd  Vigersted Forsamlingshus

15.00 Bankospil. Vigersted Lokalråd  Vigersted Forsamlingshus

  5. feb.   9.00
10.30 Gudstjeneste Kværkeby Kirke *

Valsølille Kirke *

12. feb. 10.30 Gudstjeneste Vigersted Kirke

19. feb.   9.00
10.30 Gudstjeneste Jystrup Kirke

Kværkeby Kirke

21. feb. 19.00 - 22.00 Generalforsamling. Fuglereservatets Venner Hyldegården, Ringsted

26. feb. 10.30
11.30

Fastelavnsgudstjeneste
Fastelavnsfest i Hallen. Aktivitetsudvalget  

Vigersted Kirke
Vigersted Hallen (E) 

28. feb 10.30 Sangcafe - Luther Vigersted Præstegård

5. marts   9.00
10.30 Gudstjeneste Vigersted Kirke

Kværkeby kirke

7. marts 17.30  Familiecafé med brætspil. Aktivitetsudvalget  Vigersted Forsamlingshus

12. marts   9.00 Gudstjeneste Vigersted Kirke*

kalender deC · Jan · Feb 2016/17
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