Vigersted

Vigersted by, hvor linjerne fra stjerneudskiftningen kan aflæses i formen på udstykningerne ved Degnebakken og Bredagervej samt i de fem veje som udgår fra landsbyen.

Vigersted

I Vigersted er der 3 primære bosætningsområder; Vigersted by, Ortved / langs Roskildevej eller på landet.
Den ældste del af Vigersted by findes omkring kirken. Resten af byen er fortrinsvis
bygget indenfor de sidste 50 år. Parcelhuskvarterer fra 70’erne og 80’erne udgør en
stor del af bebyggelsen. De nyere udstykninger har respekteret strukturen fra den gamle
stjerneudskiftning, som derfor endnu aftegner sig tydeligt i form af småveje.
Med de sidste nye udstykninger ved Humleorevej og ved Ågerupvej er der rigtig stor
bredde i bosætningsmulighederne. Det er
muligt at bygge et hus med individuelt præg.
Men tilflyttere kan også vælge et traditionelt
parcelhus i en bestående udstykning - til en
lavere pris end i byer tættere på København.

For børnefamilier findes der et bredt udvalg
af tilbud i nærområdet, hvor der er skole med
SFO samt børnehave i Vigersted. Herud over
er der kommunal dagpleje samt De grønne
pigespejdere og 4H m.m. Idrætshallen ligger
i tilknytning til skolen.
Traffikalt ligger Vigersted By nærmere på
Borup Station og by end Ringsted by, hvorfor
nogle foretrækker at pendle fra Borup eller
købe ind her.
Der er rigtig gode muligheder for at være
aktiv i naturen med mere end 700 ha privat
skov lige udenfor bygrænsen. Der er også
mange muligheder for cykel- eller vandreture
i det kuperede terræn med varieret natur;
skove, moser og enge med et rigt dyreliv.
Det kulturelle liv stortrives også i byen hvor
der spilles diletantteater. Kunstnere i lokalområdet samles i Vita-gruppen.

Fakta
Vigersted landområde omfatter: Vigersted,
Ortved, Egemose, Snekkerup, Ågerup og
Humleore.
Antal indbyggere: 1386 (januar 2013)
Skoler: Vigersted Skole (0-9 kl.) med SFO.
Idrætshal ved skolen.

Vigersted skole har undervisning på 0-9 klassetrin.

Børnepasning: Vigersted Børnehus (0-6 år)
med plads til 20 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. 2 kommunale dagplejere. Ungdomsklub under Ringsted Ungdomsskole.
Indkøb: Borup (6 km), Ringsted (9 km).
Kollektiv trafik: Bus 408 (til Ringsted og Borup stationer), 240 (på Roskildevej) samt 467
og 468 (skolebus).
Forsamlingshus: I Vigersted.
Fritid: Vigersted Idrætsforening (billard, gymnastik, inliners, spinning, fitness).
De grønne pigespejdere. 4H Vigersted.
Vigersteddilettanterne. VITA (kunstnergruppe). Børnekor og andre aktiviteter ved kirken.

Forsamlingshuset i Vigersted er rammen om fester
og kulturelle arrangementer.

Naturen omkring Vigersted er meget varieret
- her er der mulighed for både at cykle og
vandre. Der er et afmærket stiforløb; Rosengårdstien mellem landsbyerne Vigersted og
Kværkeby. Der er store skovområder; Humleore skovene samt skove ved Ortved. For
særligt fugleinteresserede er det nærliggende
Kværkeby Fuglereservat et unikt område.
Kirke: Vigersted kirke.
Boliger: Ejerboliger (parcelhuse og tæt lav)
samt få udlejningsboliger.

I Kværkeby Fuglereservat kan mere sjældne fugle
opleves. Der er også et formidlingshus her.

Ny bosætning: Der er mulighed for at bygge
et nyt hus i Vigersted. Ved Bredagervej /
Humleorevej er der endnu ledige grunde i
udstykningen, hvor det er muligt at bygge et
hus med arkitektonisk særpræg.
Ved Ågerupvej er der også et område med
ledige grunde til individuelle huse.
Erhverv: Der er flere mindre erhvervsdrivende i området. Landbrug og skovbrug er
det dominerende erhverv. Forpagterne af den
historiske ejendom Humleorehus udlejer lokaler til bl.a. bryllupsfester.

I den nye udstykning ved Humleorevej er fællesarealerne anlagt midt i området.

Lokalråd: Vigersted Lokalråd kan kontaktes
for eventuelle spørgsmål: Palle Kristoffersen,
pal@slke.dk, tlf. 5752 8227. Se også www.
vigersted.net

Historie
I Vigersted Landsby ses stadig bygninger,
som vidner om tidsdybden i byens historie.
Den ældste del af kirken er fra ca. 1150.
Kirken har tidligere været mål for pilgrimme.
I tilknytning til kirken ligger den fredede
Tiendelade fra 1500-tallet samt rejseladen. I
nærområdet ses også det gamle sprøjtehus
samt en genforeningssten.

Den fredede Tiendelade med rejseladen i forgrunden. Tiendeladen er bygget i munkesten.

Gårdene i Vigersted har oprindelig ligget omkring fællesarealet, som i dag kaldes for Kirkeengen. Med udskiftningsforordningen blev
dyrkningsfællesskabet ophævet og gårdene
flyttet ud af landsbyen, hvor de fik samlet
jorden omkring sig. På gamle kort ses endnu
spor af stjerneudskiftningen, understreget af
de 5 veje, som går ud fra byen.
Kirkeengen fungerer også idag som byens
fællesareal og samlingssted. Her er legeplads
og her mødes man til de årlige dilettantforestillinger samt kildemarked.
Mange stednavne - som f.eks. Snekkerup kan henføres til vikingetiden. Her blev skibene trukket over land.

’Tvillingehøjene’ fra bronzealderen, som kan ses
vest for Vigersted.

Køge Ås går gennem Humleore Skov. Højeste sted
på åsen kaldes Kylsknap.

I vikingetiden var åerne væsentligt mere
vandførende end idag. Det var faktisk muligt
at sejle med vikingeskibe fra Køge bugt og
langt ind mod Vigersted. Men de vandfyldte
åer skulle også passeres på et sted. Det var
ved Værkevad, hvor der er fundet spor af et
gammelt vadested over Værkevad Å, som
med stor sandsynlighed kan dateres til jernalderen (ca. 500 f.Kr.). Den nuværende vej
passerer åen på samme sted.
I området er der også spor fra bosætningen
på egnen i Bronzealderen. Tvillingehøjene
vest for Vigersted træder markant frem i
landskabet. I Humleore skov findes ruinrester
af ’Kong Humbles borg’, som har været beboet i 1100-1300-tallet. Borgterrænet er ikke
udgravet og er ikke tilgængeligt. Der knytter
sig flere sagn til stedet.
For folk med særlig interesse for haver vil
vide at haveanlægget omkring Humleorehus
er tegnet af Danmarks nok mest kendte have-arkitekt C. Th. Sørensen. Haven, som blev
anlagt for 80 år siden, består til dels endnu. I
50’erne og 60’erne var haven mål for mange
besøgende pga. dens smukke enkle form og
det eksotiske orangeri på stedet. Ved Humleore var der også en stor frugtplantage, hvoraf
få træer og driftbygninerne er tilbage.

Humleorehus. Haveanlægget er tegnet af C. Th.
Sørensen.

