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www.vigersted-if.dk

Vigersted idrætsForening

Crossgym
Det er gået over al forventning med 
CrossGym. Det har været i gang hele 
sommeren med flot fremmøde. I den 
nye sæson vil tiderne være: tirsdag 
kl. 19-20, fredag kl. 17-18 og søn-
dag efter aftale (se opslag på face-
book). 
CrossGym for begyndere. På samme 
tidspunkt som CrossGym vil der blive 
oprettet et begynderhold.

Hvis yderligere oplysninger ønskes, 
bedes man ringe til undertegnede. 

Formand Kurt Noack
20651106 · kno@ofir.dk

body bike
Vi fortsætter med Body Bike mandag 
kl. 18.30-19.30 og torsdag kl. 18.00 
-19.00. Mød op - der er ledige cykler. 
Vigersted Body Bike findes på face-
book.
Vi vil igen starte et begynderhold 
mandag 17.30-18.30. Og holdet er 
kun for begyndere.
Vi starter mandag den 12. septem-
ber 2016.

træningsCentret
Nu er sommerferien overstået og vi 
håber på, at alle har haft en god som-
mer. Vi starter på vores 10. sæson. Vi 
har på nuværende tidspunkt stadig 
ca. 200 medlemmer og det er dejligt,  
at så mange benytter vores center. 
Der er plads til flere.
Vi har fået to nye motionscykler.
Prisen er stadig 200 kr. i indmeldelse 
og 100 kr. om måneden. Denne pris 
dækker ligeledes Body Bike og Cross-
gym.

bestyrelsen siden sidst
Så er sommeren slut for i år, og efteråret er på vej. Det betyder, at vores 
sæson går igang igen i VIF.

De fleste hold starter op i uge 38, og vi håber I alle er friske og klar igen. 
Vores dygtige instruktører er ihvertfald klar til at give jer en masse fantasti-
ske timer.

Vi opfordrer jer til, at holde øje med vores hjemmeside på: www.vigersted-
if.dk, hvor man skal tilmelde sig de hold man ønsker at gå på. Betalingen 
for at deltage sker ved at I får en retur mail ved tilmelding. Her står kontonr. 
samt beløb på hvor meget I skal indbetale. Hvis I ikke modtager retur mai-
len med det samme, tjek venligst jeres SPAM indbakke. Hvis I ikke modta-
ger nogen mail kontakt VIF’s kasser Signe Andersen hurtigt muligt.

Vi glæder os til at se en masse glade børn, unge og voksne på holdene.

 Mange hilsner
Karina Kristensen, 21421210 · karina.n.kristensen@gmail.com

www.vigersted-if.dk
 

Jumping® Fitness så dagens lys i Danmark for lidt over to år siden. 
Jumping® teamet var af sted til det tjekkiske Jumping® PARTY i 2015, 
og det var klart at dette skulle også finde sted herhjemme. Normalt, 
når der afholdes Jumping® PARTY, er det gerne med et godt formål 
for øje. For os var det en let beslutning at vælge at samle ind til Knæk 
Cancer. Alle i den gruppe, som er med til at arrangere dette party, 
kender en eller flere, der er berørt af cancer og flere har mistet foræl-
dre eller nære pårørende til cancer. 

Jumping® PARTY bliver afholdt lørdag den 17. september 2016 fra 
13.00-17.00 i Vigersted Hallen. Der vil være pauser undervejs. Vi får 
besøg af vores spanske master trainer, der kommer og er med som 
instruktør. Samtidig har vi inviteret vores danske World Team instruk-
tører til at være med på scenen. Vi kan dog ikke samle 300 trampoli-
ner, som de har i Tjekkiet, men vi har præsteret at få samlet 125 
trampoliner til denne fest. 

Du kan læse mere og købe din billet på www.jumping-fitness.dk
 

På vegne af
Vigersteds Jumping instruktører

Anja Nielsen, 30 22 03 20

JUmPing® Party 17. sePtember 2016

Jumping® Party 
i Tjekkiet.

Instruktørerne giver 
den max gas til 
Jumping® Party.
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Efter en helt fantastisk gymnastikop-
visning i marts, som vi i år holdt med 
Kværkeby IF, gik mange hold på som-
merferie. Enkelte hold fortsatte frem 
til juni måned. Nu er sommeren ved at 
gå på held og indendørsaktiviteterne 
er klar til at starte op i uge 38. 

Vi har igen i år nyt tiltag i gymnastik-
afdelingen, hvor vi mandag den 19. 
september starter op med Jumping® 
Fitness kl. 19.15-20.15 i gymnastik-
salen på Vigersted Skole. Det er mu-
ligt at gå til Jumping® Fitness man-
dag, torsdag og søndag. Jumping® 
Fitness junior for børn og unge 10-
15 år torsdag kl. 17.00.

Rigtig mange har haft mulighed for at 
komme og være med til vores prøve-
timer i Jumping® Fitness, som der har 
været en del af i juni, juli og august 
måned. Vi instruktører har fået øvelse 
og vi er så klar til at komme i gang 
med sæsonen.

Der er også i år mange børnehold, 
dog mangler vi instruktør til mini 
spook holdet (3-4 år).

Inliners har de sidste par år fået flere 
udøvere og vi kan også i år tilbyde to 

timer om ugen med inliners, første 
gang torsdag den 10. september kl. 
18.00 samt for de morgenfriske lør-
dag den 12. september kl. 8.00. 
Cross Gym Kidz fortsætter successen 
hver torsdag kl. 17.00 i Vigersted 
Hallen. Gymnastik for de 6-9-årige 
samt 10-12-årige og her fortsætter vi 
samarbejdet med Kværkeby IF, Gym-
nastikafdelingen, hvor vi en gang om 
måneden har fællestræning i Viger-
sted Hallen. 

Derudover tilbyder vi også i år gym-
nastik for forældre/barn og dans til de 
danseglade børn 6-9 samt 10-15 år 
og Zumba® til de danseglade voks-
ne. Mandag vil der fortsat være yoga 
og torsdag vil være dagen, hvor Vak-
se Voksne mødes til aktiviteter samt 
hygge i forsamlingshuset.

Se hele vores program på www.viger-
sted-if.dk 

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
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Filur-holdet (Forældre/barn) 1½ - 3 år
Lørdag kl. 900-10.00
i Vigersted Hallen

Mini spook gymnastik 3-4 år
Torsdag kl. 15.45-16.45 
i Vigersted Hallen
INSTRUKTØR MANGLER
- kontakt Julie Zeuthen
på 30 82 96 26

Zapp gymnastik 5-6 år
Tirsdag kl. 15.45-16.45 
i Vigersted Hallen

Magic mix spring/rytme 7-9 år
Tirsdag kl. 17.00-18.30 
i Vigersted Hallen 

Space racer spring/rytme 10-12 år
Tirsdag kl. 17.00-18.30
i Vigersted Hallen 

Twister I dansehold 6-9 år
Onsdag kl. 17.00-18.00 
på Vigersted Skole 

Twister II dansehold 10-15 år
Tirsdag kl. 19.00-20.00
på Vigersted Skole 

Vigersted CrossGym Kidz 10-15 år
Torsdag kl. 17.00 - 18.00 
i Vigersted Hallen 

Hatha Yoga
Mandag kl. 17.15-18.45 
på Vigersted Skole 

Inliners - familiehold
Torsdag kl. 18.00-19.00
Lørdag kl. 08.00 - 09.00 
i Vigersted Hallen 

Zumba® Fitness 
Tirsdag kl. 18.00-19.00 
Lørdagshold OPSTART UGE 43 
på Vigersted Skole.

Jumping® Fitness junior 10-15 år
Torsdag kl. 17.00-18.00 
på Vigersted Skole

Jumping® Fitness
Mandag kl. 19.15-20.15 
Torsdag kl. 19.15-20.15 
Søndag kl. 9.00-10.00
på Vigersted Skole

Vakse Voksne 50+ 
- OPSTART I UGE 37
Torsdag kl. 09.00-10.00
i Vigersted Forsamlingshus

Læs mere på vores hjemmeside
www.vigersted-if.dk

sæson 2016/17 
oPstart i Uge 38

Indmarch til første fælles opvisning 
med Kværkeby og Vigersted. 
Billede er fra Photos by Ygge.

Fælles opvarmning for alle 
gymnaster og udøvere. 

Billede er fra Photos by Ygge.

Skal du sælge?
Bestil et gratis salgstjek,  

så hjælper vi dig godt videre.

EDC Selandia Vejgaard & Partnere

Tlf. 56 82 00 95
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Desværre må vi igen i år konstatere, 
at interessen for at spille børnedilet-
tant er meget lille. Der var kun 7 der 
meldte sig trods det, at vi havde op-
slag på skolen og meddelelser på 
både elev-intra og forældre-intra. Det 
er vi kede af, da vi mener at det er 
meget udviklende for børn at spille 
teater. De er sammen på tværs af al-
der og de har en fælles opgave som 
skal være løst til bestemt tid.

Vi har dog ikke opgivet håbet, så hvis 
der er nogen, der har ideer til, hvor-
dan vi kan komme i gang igen, så vil 
vi meget gerne høre det.

reVy og høstFest   
Fredag den 30. sePtember

Så er vi klar til den årlige høstfest i 
Vigersted forsamlingshus. Traditionen 
tro starter vi med spisning kl. 18.30 
(buffet) og kl. 20.00 løber den årlige 
revy af stablen. 

Her vil 7 skuespillere, heriblandt to 
helt nye unge, give deres kommenta-
rer til nogle af tidens og sognets helt 
store problemer. I vil bl.a. få et bud på 
hvad der sker når folk fylder 100 år 

nyt Fra Vigersted-dilettanten

og deres personnummer så f. eks vil 
hedde 300916. Skal de så begynde 
forfra i livet? Hvad sker der når Gud 
vil ansætte en spindoktor til at få flere 
med i foreningen? Eller hvor blev for-
tidens store pornostjerner af?

Efter forestillingen er der det traditio-
nelle lotteri og derefter dans.

Prisen for dette arrangement er 200 
kr. for voksne og 150 kr. for børn

Lørdag d. 1. oktober spiller vi igen kl. 
19.00 og inden forestillingen inviterer 
vi til fællesspisning med medbragt 
mad fra kl. 17.30. Det er tilladt at 
medbringe drikkevarer mod at betale 
proppenge.

Søndag d. 2. oktober spiller vi for sid-
ste gang kl. 15.00.

Billetpriser lørdag og søndag er 60 kr. 
for voksne og 30 kr. for børn. Billetter 
kan bestilles på 57 52 56 16 eller 22 
21 23 25.

Bestilling til premieren skal ske senest 
tirsdag d. 27/9 og er bindende efter 
denne dato.

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

Blomsterhjørnet
møllevej 2a
4140 Borup
tlf. 57527711

Værtindegaver, 
buketter, planter 
og alt i begravelseTvillinghøj

Hundetræning, hundepension 
og salg af dyreartikler

Rusgårds Bakke 8
4100 Vigersted

www.tvillinghøj.dk 
&

Mandag-onsdag: 15.00-17.30
Fredag: 13.00-16.00

Lørdag i lige uger: 10.00-12.00
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FUglereserVatet er 
også sJældne og sJoVe 
Planter
På hjemmesiden kan du læse og se 
billeder af de mange fugle- og plan-
teobservationer som Henning og Jon 
jævnligt beskriver. Gå ind på forsiden 
og klik på de aktuelle iagttagelser. 
Med lidt tålmodighed kan en stille 
rundtur på egen hånd give endog 
store oplevelser. Selvfølgelig er det 
som medlem også muligt at deltage i 
guidede arrangementer.     

bliV medlem og deltag 
i kommende arrange-
menter. 
se FUglereserVat.dk:
•	 Årets	eneste	fiskedag.	25.	septem- 
 ber kl. 9:30. Tilmelding nødvendig.

•	 Ørnetur	til	Storebælt.	9.	oktober		
 kl. 9:00. Samkørsel.

åbent arrangement  
For alle børn
•	 Naturens	Dag	»Krible	krable«	for		
 børn, forældre og bedsteforældre.  
 Den 11. september kl. 10.  
 Tilmelding ikke nødvendig.

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.

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

FUglereserVat.dk www.fuglereservat.dk

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

Der er rigtig mange gode 
og forskellige oplevelser i 

Fuglereservatet.
Møllegade 2 · DK 4100 Ringsted

Tlf. 57 67 11 48
www.farvebuen.dk 
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FamilieCaFé med brætsPil 
i Vigersted ForsamlingshUs

Efteråret byder på endnu 2 aftener med 
Familiecafé med brætspil

tirsdag den 4. okt. kl. 17.30 - 20.30.

tirsdag d. 1. nov. kl. 17.30 -20.30.

Efter forårets Familiecaféer har Aktivitets-
udvalget fået mange positive tilbagemel-
dinger fra glade deltagere, både børn og 
voksne, og vi håber endnu flere vil møde 
op på de kommende Familiecaféer og få 
spillet kendte og ukendte spil i selskab 
med andre spilleglade mennesker. 

Så tag dit yndlingsspil under armen og må-
ske hele familien i hånden og kom og mød 
andre, der er glade for at spille brætspil. 
Måske bliver du præsenteret for et nyt og 
spændende spil, du ikke kender!

For 25 kr. kan du købe og 
»bygge« din helt egen ca-
fé-sandwich med enten 
kylling eller skinke. Drik-
kevarer kan købes i baren.

Der kan betales med MobilePay / Swipp. 

Tilmelding nødvendig senest lørdagen in-
den arrangementet henholdsvis d. 1. okto-
ber og 29. oktober til Jannie Rex på SMS 
29 89 42 09.

Arrangementet gennemføres med støtte 
fra Ringsted Kommunes Temaudviklings-
midler.

På aktivitetsudvalgets vegne 
Berit Galberg

Planen med søen i bymidten 
går i den ønskede retning. Vi 
har modtaget tilsagn om kr. 
40.000 fra Helhedsplanpuljen 
til forundersøgelsen, som vil 
blive foretaget af Niras A/S. 
Midler til selve projekteringen 
er også på plads. Så i løbet af 
efteråret forventer vi, at arbej-
det kan sættes i gang. Vi har 
desuden modtaget godkendel-
se fra Fredningsnævnet vedrø-
rende kirkeforpladsen med par-
keringspladser mv. Denne del 
af projektet håber vi at kunne 
sætte i gang efterfølgende. 
Dette skal dog budgetlægges 
af kommunen før igangsæt-
ning.

Der er indsendt ansøgning om 
etablering af fortov omkring Vi-
gersted Bygade 2, således at 
dette tages med i kommunens 
kommende budgetforhandlin-
ger.

Arbejdet med etablering af 2-1 
veje er som bekendt stadig i 
gang. Vi mangler dog en kvali-
tetsmæssig god løsning på den 
røde belægning og den endeli-
ge opstregning. Vi følger op på 
disse forhold overfor kommu-
nen.

Vedrørende cykelsti fra Viger-
sted skole til Ortved afventer vi 
kommunens endelige oplæg og 
forslag til etablering.

Vi har haft et positivt dialogmø-
de med ledelsen af Vigersted 
skole og skolebestyrelsen. Dis-
se dialogmøder fortsætter med 
idrætsforeningen, grundejerfor-
eningerne, menighedsrådet, 
børnehuset og alle andre inte-
ressenter med henblik på at 
drøfte og koordinere fælles 
problemstillinger.

Lokalrådet vil gerne pointere, at 
vi er et råd for hele Vigersted 
sogn. Dvs. Ortved, Nebs Mølle-
vej, Snekkerup, Egemosevej, 
Ågerup, Værkevad og Viger-
sted landsby. Vi forsøger efter 
bedste evne at tilgodese alle 
borgere i vort lokalområde og 
hører meget gerne fra alle med 
interesse for områdets udvik-
ling.

kontakt til lokalrådet
Ved spørgsmål og yderligere in-
formation kan man altid kon-
takte lokalrådets medlemmer 
eller ringe til formand Peter 
Hansen, tlf.  20836090 eller til 
næstformand Per Hermansen, 
tlf. 40830620.

Vigersted Lokalråd 
Formand Peter Hansen, 

Telefon 20 83 60 90
Mail: ph@carlhansens.dk

Hjemmeside: vigersted.net

Vigersted lokalråd

www.vigersted.net

orientering Fra lokalrådet

stor tak  
STOR TAK til alle der var med til at afvikle Sankt Hansaften 
på den nye bålplads - det blev en hyggelig aften. Og tak til                              
       Borup for vingave til båltale.

På aktivitetsudvalget vegne
Bente Holm
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kildemarked På kirkeengen i Vigersted
søndag d. 18. september kl. 11.30 - 16.00
Kildemarkedsudvalget inviterer atter til en dejlig familiedag, som starter med høstgudstjeneste i Vigersted Kirke 
kl.10.30.

kl. 11.30 åbner kildemarkedet og lokale bodholdere vil falbyde deres varer fra deres boder. Loppeting, børnetøj, 
syltetøj, strikketøj, cykler, honning, smykker, stauder, tasker, nørklerier og andre gode ting kan handles til en god 
pris.

Lokale foreninger vil deltage på markedet, og spillemænd spiller i kirken og på Kirkeengen 
og skaber den rette markedsstemning. Lokalrådet er parat med en god snak om fremtidens 
Vigersted og sælger kaffe og kage, og VIF`s billardafdeling sælger øl, vand og pølser.

kl. 14 Familietrylleshow med Nicklas Berg - Magic med trylleri, bugtaling og ballondyr.  
I tilfælde af regn rykker forestilling til Forsamlingshuset.

HUSK der er Solsikkekonkurrence, så medbring din højeste, flotteste, 
smukkeste solsikke, det største blomsterhoved eller bare den, der er 
sjovest og deltag i konkurrencen

Tag familien og naboer med til Kildemarkedet, gør en god handel, og mød Lokalrådet, de 
lokale foreninger og en masse glade borgere.

Kildemarkedet støttes af Kultur-og Trivselsudvalget, Ringsted Kommune

På glædeligt gensyn Marianne Piil og Berit Galberg

Vil du have en bodplads på ca. 3x3 meter så kontakt  morpiil@piilgruppen.dk eller berit@galberg.dk  mobil 22 21 
23 25. Hvis du deler boden med en anden, skal du oplyse mailadresse på vedkommende, så alle kan få tilsendt 
”Retningslinjer for Kildemarked” til gennemlæsning, så vi undgår misforståelser på selve markedsdagen. Max. 2 
bodpladser pr. husstand.

natUrdagPleJen i snekkerUP
med risiko for jord under neglene og røde kinder

Vi har haft en dejlig sommer, hvor vi 
blandt andet hygget os med de nye 
gedekid. Vi har fodret og kælet med 
alle de nye dyreunger og vores to su-
per tamme kæmpekaniner. Vi har haft 
kyllinger i alle størrelser, gæslinger, 
kaninunger og kattekillinger. Vi har to 
heste, ni geder, fem får, otte katte, fire 
hunde, papegøjer, parakitter, undula-
ter, ænder, gæs og en masse høns. 

Vi glæder os til sensommeren, hvor vi 
skal høste en masse, som vi kan nyde 
og gå rundt og forkæle alle dyrene 
med.  

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

Med venlig hilsen
Naturdagplejen v/ Annette Rosen-

mark
Snekkerupvej 58, tlf. 2287 9837  

Se mere på www.rosenmark.dk
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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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de grønne PigesPeJdere

www.vigerstedspejder.dk

Nu starter en ny spejder sæson igen, 
vi starter mandag d. 22. august i 
Bjerghytten, hvor alle ledere står klar 
til	at	tage	imod	nye	-	såvel	som	»gam-
le«	piger.	

Nye piger, såvel som nye ledere er al-
tid velkomne i gruppen, også til  lige 
at se hvem vi er og få en snak om 
hvad vi kan tilbyde. Vi vægter frilufts-
livet højt og yder vores bedste for at 
give alle en god oplevelse i vores 
gruppe. Vi er en ambitiøs gruppe, der 
arbejder aktivt på lederplan med 
korpsets strategier.

Patruljerne bliver igen i år budt på 
spændende og udfordrende aktivite-
ter til alle aldre og niveauer. 

Pigerne vil lære en masse nye færdig-
heder, og udvikle på det de allerede 
kan, så det bliver klar til næste års 
sommerlejr - Spejdernes Lejr 2017 i 
Sønderborg sammen med forventeligt 
40.000 andre spejdere fra hele lan-
det, alle 5 korps og ikke mindst fra 
hele verden.

Vi starter traditionen tro med at være 
tilstede ved årets Ringsted nat, hvor 
det er muligt at hilse på nogle af le-
derne	i	»Spejdernes«	stand,	mens	pi-
gerne er på løb gennem byen sam-
men med spejdere fra de andre korps.

VigerstedsPeJderne går en sPændende sæson i møde

Senere på efteråret mødes vi sammen 
med resten af De Grønne Pigespej-
dere til det vildeste Pigespejder-
Event, hvor vi skal verden rundt i Le-
goland! 

Tina Lund-Lassen
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Vigersted skole

www.vigersted-skole.dk

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

Skolebestyrelsesformand: 
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. 

Vigersted skole -  
en UniCeF    
rettighedsskole
På Vigersted Skole arbejder vi i skole-
året 2016-17 med at blive certifice-
ret som Unicef Rettighedsskole. 

En Unicef Rettighedsskole forener 
elever, forældre, og medarbejdere i 
et fællesskab, der er baseret på alle 
de gode værdier, der står i FNs Bør-
nekonvention. Skolen er baseret på 
respekt, tryghed, engagement og 
ansvarsfølelse på en meget konkret 
måde, så værdierne bliver mere end 
bare ord. Vigersted Skoles tre grund-
læggende værdier: respekt, nysger-
righed og troværdighed passer fint 
ind i arbejdet og vil blive konkretiseret 
yderligere. 

Der findes mange Unicef Rettigheds-
skoler i Sverige og i Storbritannien. I 
Danmark er der i øjeblikket én Ret-
tighedsskole – og nu følger altså Vi-
gersted Skole, sammen med to andre 
Folkeskoler i Ringsted Kommune. 

Der er fire byggesten i arbejdet med 
at blive rettighedsskole:

•	 Alle med tilknytning til skolen   
 kender Børnekonventionen, der  
 er selve hjertet i skolens kultur.

•	 Eleverne er med til at træffe de 
 beslutninger, der vedrører dem  
 og deres hverdag.

• Skolens ledelse viser respekt   
 for børns rettigheder i alle   
 beslutninger og målsætninger.

• Skolens regler, vedtægter og   
 læseplan er i overensstemmelse  
 med Børnekonventionen.

Alle medarbejdere har deltaget i in-
troduktion og workshop forud for det 
konkrete arbejde i klasserne. 

En del af det at være rettighedsskole, 
er også at skolen har et rettighedsråd. 

I rettighedsrådet sidder både elever, 
medarbejdere, ledere og forældre - 
altid flere elever end medarbejdere. 

På rettighedsrådet vil emner, der 
spejler sig i børnekonventionen blive 
diskuteret, bl.a. hvordan skaber vi 
tryghed på skolen? Hvordan sikrer vi 
at der ikke opstår mobning på sko-
len? Er der noget i det fysiske miljø 
på skolen, der skaber utryghed?  Ar-
bejdet med vores anti-mobbepolitik 
og meget mere. 

Vi glæder os meget til arbejdet og 
vil løbende orientere om hvordan det 
skrider frem. 

Læs evt. mere på https://www.unicef.
dk/rettighedsskoler

 Jette Wase Hansen

Individuelt 
arbejde.
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Vigersted skole

www.vigersted-skole.dk

til- og ombygning På Vigersted skole
Byrådet har bevilget økonomiske 
ressourcer til at forbedre de fysiske 
rammer for eleverne i A-afdelingen 
på Vigersted Skole. 

Projektet er fortsat i planlægnings-
fasen. Der planlægges med at 
samle alle eleverne i A-afdelingen 

i den fløj hvor de ældste A-afde-
lingselever pt. undervises og villaen 
på Snekkerupvej nedlægges som 
undervisningssted. 

Samlingen vil ske via inddragelse 
og ombygning af det eksisterende 
musiklokale, samt en tilbygning i 

forlængelse af denne fløj 

Da musiklokalet inddrages skal der 
bygges et nyt musiklokale/ musik-
hus. 

Første spadestik forventes omkring 
1. april 2017. 
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ForældreFolder
Skolebestyrelsen har i samar-
bejde med ledelse og medarbej-
dere udarbejdet og udsendt en 
forældrefolder. Folderen angiver 
hvordan forældre på forskellige 
områder bør handle med henblik 
på at være med til at sikre både 
eget barn, men også alle børn 
de bedst mulige betingelser for 
for læring og trivsel.

Folderen er uddelt til alle hjem og 
ligger på forældreIntra. Den kan 
desuden ses på Vigersted Skoles 
hjemmeside. 

Vigersted skoles skolebestyrelse
Skolebestyrelsen har konstitueret 
sig med Mette Arnecke som for-
mand og Søren Schou Frandsen 
som næstformand.

Forældrerepræsentanter i øvrigt: 
Maria Galberg Nees, Kristina Cor-
nett, Thomas Mikkelsen, Lise-Lotte 

Neldahl Hjorth-Bak, og Mette Fa-
bricius. 

Medarbejderrepræsentanter: Lena 
Jensen og Charlotte Nørgaard.

Elevrepræsentanter var ikke valgt i 
skrivende stund.  

 

støtteForening På Vigersted skole
Skolebestyrelsen har taget initiativ 
til at stifte Vigersted Skoles Støtte-
forening til Sociale Arrangementer. 
Det er foreningens formål at give 
økonomisk støtte til sociale arran-
gementer på skolen, primært på 
tværs af årgangene. Vedtægterne 

ses på skolens hjemmeside – hvor 
der også findes information om 
indmeldelse med videre. 

Skolebestyrelsens formand er for-
mand for foreningen. Søren Schou 
Frandsen er kasserer.   

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 45Køgevej 3 · 4100 Ringsted

Tlf. 57610948 · www.aahøjcykler.dk
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Vigersted ForsamlingshUs 

nyt Fra Vigersted ForsamlingshUs
Sommeren over har der været godt 
gang i aktiviteterne i Forsamlingshu-
set. Der er stadig mange mennesker, 
der vælger Vigersted som ramme for 
den runde fødselsdag, brylluppet, 
barnedåben, kobber- og sølvbryllup-
pet eller konfirmationen. Ofte er det 
lokale eller folk med lokale rødder, 
men også langvejs fra kommer lejer-
ne. De har måske hørt om stedet eller 
har deltaget i en fest på et tidspunkt. 
Og har så bestemt, at det vil de da 
også gøre. Vi hører ofte,  at standar-
den er høj med hensyn til rengøring 
og vedligeholdelse, sammenlignet 
med andre forsamlingshuse. 

Da det ofte er lejerne selv, der står for 
rengøringen, er det noget,  vi så kan 
takke lejerne for. Men der er også den 
faste stab af folk, der frivilligt kommer 

og shiner huset op, så det ser pænt 
ud.

Der er alligevel behov for, at der en 
gang om året bliver iværksat den sto-
re rengøring. Efterårsrengøringen 
foregår i år den 8. og 9. oktober, hvor 
vi har brug for mange hænder til at 
hjælpe os. Tidspunktet er begge dage 
kl. 9-15. Støtteforeningen er vært for 
morgenbord og forsyner deltagerne 
med drikkevarer. Frokost medbringer 
man selv.

Vi vil gerne opfordre så mange som 
muligt til at komme og hjælpe til. Jo 
flere vi er, jo pænere bliver huset.

Arbejdsopgaverne er mange:

Vægge vaskes, udenoms arealerne 
bliver gået efter, stole repareres og 

støvsuges, lamper pilles ned og ren-
ses, radiatorerne rengøres – også 
bag på, køkkenet rengøres helt i 
bund, serveringsbordene skilles ad 
og rengøres, bordene vaskes ekstra 
godt, spindelvæv fjernes. Der er rig 
mulighed for at man på denne dag 
kan skabe sit eget job. Og det hele 
foregår i en hyggelig og afstresset 
stemning.

Tilmelding vil vi gerne have, men I kan 
også bare dukke op og give en hånd i 
en time eller 2.

Hvis I tilmelder jer kan det foregå på 
mot.jensen@gmail.com eller på sms 
til telefon 40 50 50 98.

På støtteforeningens vegne
Mathea Jensen

www.vigerstedforsamlingshus.dk

Efter en sommer uden aktiviteter fra bestyrel-
sens side, starter vi spiseaftener igen i sep-
tember. Hold øje med opslag i Børnehuset og 
på Facebook.

Forældrebestyrelsen har et par spændende 
indslag i løbet af efteråret, som kan skabe 
opmærksomhed på Børnehuset og på Viger-
sted som et aktivt lokalsamfund. Glæd jer til 
at høre mere om disse.

19. august holdt Børnehuset sommerfest. 
Her før bladets deadline er festen ikke af-
holdt, men vi er sikre på, at festen som sæd-
vanligt var en succes.

På forældrebestyrelsens vegne, 
Julie Ellekrog Zeuthen

Vigersted børnehUs

Følg børnehUset På FaCebook!

Vigersted børnehaVe

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

Bestyrelsesformand: Laura Irwin Rossing
laura@rossing.dk

hUsk sPiseaFten 
den 6. sePtember

Bestyrelsen indbyder endnu engang børn, forældre og sø-skende til en gang aftensmad.
Vi starter tidligt, så man kan klare aftensmaden når man henter. Spiseaften er en nem måde at klare aftensmaden på og samtidig en hyggelig og afslappet måde at møde Bør-nehusets andre forældre.

Vi serverer selvfølgelig noget børnevenligt. 

Se opslag for tilmelding. 
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kVærkeby Friskole

www.kvaerkebyfriskole.dk

5. skoleår På   
kVærkeby Friskole 
Så er vi godt i gang med det 5. skole-
år her på Kværkeby Friskole og det er 
rigtig dejligt at opleve, at vi fortsætter 
den rigtig gode udvikling af skolen. 
Søndag, den 14. august rundede vi 
det magiske tal, idet vi for første gang 
var mere end 100 elever på skolen. 
Der mødte således 106 skønne ele-
ver op til første skoledag og det var 
på mange måder en overvældende 
oplevelse at se så mange forældre og 
børn, der var mødt op. 

Da vi stadig mangler et par årgange 
på skolen kan vi allerede nu se, at vi 
vil være over 140 elever allerede om 
2 år. Hvilket er langt flere elever end 
vi turde håbe på for blot 1 år siden. Vi 
er også blevet en del flere ansatte, da 
vi i dag er 16 medarbejdere på sko-
len, så alt i alt kan vi kun være rigtig 
glade for alt det dejlige der sker. 

Selv om vi er blevet mange elever på 
skolen, så er vi dog meget opmærk-
somme på, at vi stadig får fastholdt 
vores grundlæggende ønske om, at 
det vi vil, er den dejlige lille overskue-
lige skole, hvor alle kender hinanden 
og føler sig trygge.   

Hvis I går og tænker på at lade jeres 
barn starte på Kværkeby Friskole vil 
jeg opfordre jer til at tilmelde jeres 
barn i god tid. 

skolens Fysiske   
rammer
På andre områder ser vi også en 
skole, hvor det går rigtig godt. Tidli-
gere fremstod skolen måske lidt slidt 
og brugt på en række områder, fordi 
vedligeholdelsen ikke har været den 
bedste gennem de seneste mange år. 

Vi er nu godt i gang med at forbedre 
de fysiske rammer. Der er blevet ma-
let, skruet, boret og banket rundt om-

kring på skolen, så de fleste lokaler nu 
efterhånden virker lyse og dejlige. Ja, 
der er selvfølgelig stadig meget vi kan 
og vil gøre med skolen, men med den 
hastighed, som vi i dag ser skolen ud-
vikle sig på, så ser det rigtig godt ud. 

Det er dog også vigtigt at pointere, at 
det væsentligste for os ikke er, at bru-
ge en masse økonomiske ressourcer 
på, at købe en masse nyt. Vi vil langt 
hellere sikre, at vi har en god perso-
nalemæssig normering og så sikre, vi 
får skabt nogle fysiske rammer, der 
fremstår hyggelige, tidsvarende, lyse 
og rare at være elev i.   

høJ Faglighed og  
eValUering På   
kVærkeby Friskole
Der er mange forhold, der skaber den 
gode undervisning og høje faglighed 
på en skole og det vil derfor være lidt 
for omfattende, at komme ind på alle 
de parametre, som vi mener der er i 
spil i dette nyhedsbrev. 

Jeg vil derfor, i dette nyhedsbrev, foku-
sere på et enkelt område, som vi me-
ner, er helt central for, at kunne tilbyde 
høj faglighed. For os at se, så er det 
helt nødvendigt, at vi hele tiden har et 
fagligt overblik, hvor den enkelte elev 
ligger, for uden denne viden kan vi jo 
selvsagt ikke hjælpe den enkelte. 

På Kværkeby Friskole tester vi derfor 
også naturligt vores elever i dansk 
og matematik 2 gange om året. Te-
stene giver os vigtige informationer 
om, hvor den enkelte elev er fagligt 
og det giver os mulighed for, at støtte 
og udfordre den enkelte elev, netop 
der, hvor de hver især er. Det giver os 
også en god mulighed for at give ele-
verne en større bevidsthed over hvad 
det er for konkrete udfordringer, som 
de hver især skal arbejde videre med. 

Hos os ligger det naturlige fokus på 
at hjælpe den enkelte elev, idet klas-
serne naturligt er forskellige i deres 
sammensætning af hvilke kompeten-
cer eleverne har. Vi har derfor ikke en 
direkte målsætning om, at alle klas-
serne skal ligge over et landsgen-
nemsnit. Det er dog vores erfaring, at 
jo bedre vi løfter den enkelte elevs 
standpunkt, jo bedre bliver gennem-
snittet også for klasserne. 

I kan læse meget mere om de tanker 
vi har omkring dette på vores hjem-
meside.

 

nyt Fra skolens  
støtteForening
I løbet af det forgangne skoleår har 
vi i Støtteforeningen afholdt en ræk-
ke arrangementer, som alle har væ-
ret med stor tilslutning, opbakning 
og succes. Et af arrangementerne 
var underholdningsaftenen den 29. 
april, hvor skolens børn fik fremvist 
alle deres mange talenter. Aftenens 
højdepunkt var den hemmelige gæst 
- tryllekunstneren Jonas Tryl, som fik 
imponeret alle med sine trylleevner 
og fik smilet frem hos både børn og 
voksne. Det var en fantastisk aften, 
som godt kunne gå hen og blive en 
fin tradition.

De mange arrangementer i dette 
skoleår, har givet os god indtægt til 
Støtteforeningens kasse. Det har be-
tydet, at vi kunne sponsere mange 
fine nye ting og tilskud til aktiviteter i 
og udenfor skolen. Vi kan bl.a. nævne 
skolens tur til Eksperimentariet, hvor 
de blev kørt i lejet bus til København, 
tilskud til frugtordningen i SFO, entre 
til svømmehallen, køkkenredskaber til 
skolens hjemkundskab, materialer til 
SFO, krybdyrs arrangement til SFO 
og et nyt klaver. 
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Ved forårets blomstersalg, i forbin-
delse med Mors dag, havde vi et 
overskud på næsten 6700 kr., som 
er overført til skolens lejrskoleopspa-
ring. Som følge af den store succes 
og de pæne overskud, besluttede vi 
i Støtteforeningen at overraske bør-
nene med en ny fugleredegynge til 
legepladsen. Denne blev overrakt på 
1. skoledag den 14. august.

Nu er et nyt skoleår godt i gang, og 
vi håber, at både forældrene, deres 

familier og de gavmilde borgere i 
Kværkeby og omegn fortsat vil støtte 
os. Har du endnu ikke meldt dig ind 
i Kværkeby Friskoles Støtteforening, 
kan du stadig nå det, for skoleåret 
16/17. Kontingentet er fortsat 100 
kr. pr. voksen. Ønsker du at bidrage 
til vores arbejde for at støtte vores 
friskole, kan du indbetale til vores 
konto i Sparekassen Sjælland: Reg. 
nr. 9888 - konto nr. 325497. Til 
nye medlemmer beder vi om, at du 

sender en mail til Støtteforeningens 
kasserer Tove Rugtved på toverugt-
ved@dlgmail.dk, Husk at oplyse navn, 
adresse, tlf.nr. og e-mail.

Vi glæder os til det skoleår, som nu 
er gået i fuld gang. Tak for jeres uvur-
derlige støtte og opbakning og en 
stor tak til vores sponsorer– det be-
tyder ALT! 

Det var alt vi havde for denne gang. 

Mange venlige hilsner 
Jan Glerup, skoleleder

teenklUb i kVærkeby

www.facebook.com/indremissionringsted

Kom med i et hyggeligt fællesskab 
med andre teenagere!

Vi mødes hver mandag fra 19.00 til 
20.30 hygger os med bibelhistorie, 
kreativitet, kagespisning, spil, bål 
og meget mere. Der kan også være 
træklatring, hoppeborg og overnat-
ning.

Nogle gange får vi besøg af andre 
klubber, eller vi kører ud til andre 
klubber. 

Sidste sæson blev sluttet af med bål 
og hygge, sammen med teenkluben 
fra Slagelse. Der blev lavet hylde-
blomstpandekager og grillet skumfi-
duser, over bålet blev der fortalt an-
dagt om Gud som vejviser. 

Vi tror på, at Bibelen er Guds ord, og 
at vi her kan lære Gud at kende, og 

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

For at høre mere, kontakt Britta Fjel-
dal på tlf. 25 62 22 68.

Vi mødes på Lindegårdsvej 10.

www.facebook.com -
 søg på DFS Ringsted

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

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
stegmann@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

borgerForeningen aFholder noVember-Fest 
På kVærkeby Friskole

lørdag den 12. noVember
Lørdag den 12. november 2016 kl. 18.00 - 01.30  
inviterer Borgerforeningen til årets fest på Kvær-
keby Friskole. Der bliver serveret en veltilrettet 
forret, og derefter kan man frit vælge mellem flere 
slags kød & salater fra den lækre buffet, der er 
anrettet af Rønnedekøbmanden.

I baren kan der købes fadøl, vin, diverse drinks,   
kaffe mm. hele aftenen.

Underholdningen klarer Catja og René - kendt fra 
byfesterne i Ringsted. De spiller op til dans efter 
spisningen. Der vil være lotteri med masser af 
gevinster i løbet af aftenen.

Pris inkl. lækker buffet 275 kr. indtil den 15. 
oktober. Derefter er prisen 300 kr. 

Vi glæder os til at se jer - alle er velkomne til 
en festlig aften på Kværkeby Friskole. 

Tilmelding til Aase Stegmann på        
tlf. 3027 5526 senest        
den 1. november.

 
PorCelænsUdleJning
Foreningen udlejer porcelæn, 
bestik og popkornmaskine til 
rimelige priser.

Kontakt Finn Andersen, 
Fjellebrovang 27 
tlf. 2857 8431
eller mail: fia@ringsted.dk
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Vigersted og kVærkeby kirker

vigersted-kvaerkeby.dk

nørkleklUbben
Nu er sommeren ved at være slut 
og jeg ved, at der er flere, som sid-
der	klar	ved	 »pindene«	og	glæder	
sig til, at vi skal starte med strik 
og hygge.

Vi mødes hver ONSDAG hele efter-
året i Konfirmandstuen og vi star-
ter kl.10 og slutter kl.13. Der er 
god tid til snak og hygge, vi drikker 
kaffe/te og spiser lidt godt brød.

Du kan strikke, hvad du har lyst til, 
også gerne til dig selv. Vi strikker 
rigtig meget til velgørende formål. 
Det bliver til sokker, huer, vanter 
og halsedisser til div. hjemløse og 
til Kofods skole.

Vi har senest leveret baby strik til 
sundhedsplejersken i Avnstrup, 
som har været så venlig at udle-
vere tøjet til nybagte mødre. Vi har 
en	stak	»legetæpper«	klar	til	de	lidt	
større børn også i Avnstrup.

Vi er altid interesserede i garn og 
garnrester og jeg vil gerne takke 
dem, som allerede har foræret os 
garn.

Alle er velkomne og som tidligere 
skrevet, så har vi garn, opskrifter 
og strikkepinde så mød bare op.

Vi vil have en fin bod på Kildemar-
kedet, hvor der vil være mange 
dejlige ting at vælge imellem.

På gensyn!!

Lena Uldall tlf. 21194817

      

Vigersted læsekreds
Vi er kommet rigtig godt i gang med læsekredsen.

Tiendeladen er helt perfekt til vores møder. Der er en dejlig stemning og 
hygge i den gamle bygning.

Vi er nu 12 medlemmer dvs. at vi må lave en venteliste, hvis der er nye 
læseinteresserede, som ønsker at deltage.

Vi fik læst nogle dejlige, spændende og aktuelle 
bøger, hvilket gav os nogle gode diskussioner.

Lena Uldall tlf. 21194817

 

hVad bleV der aF 
Film i CaFeen?
I efteråret er der ikke sat film i 
cafeen på programmet, som vi 
plejer - men bare rolig, der bliver 
film i godt selskab igen til vinter. 
Fire hold konfirmander skal un-
dervises, det er dejligt, men det 
er også tidkrævende og med 
Kirkehøjskole i oktober - novem-
ber og andet, er der fyldt godt 
op i dagene, - derfor. Men i ja-
nuar og februar er der igen film, 
se mere i næste nr. af Lokalnyt.

Høstgudstjeneste, Kildemarked 
- og nu med grill.

Traditionen tro holder vi høst-
gudstjeneste med fuld musik, 
spillemændene er med i våben-
huset, der er pyntet op med far-
verige grene, blomster og frugt. 
Derudover er der også nye far-
ver på paletten med »gud og 
grill« - en opdateret udgave af 
den traditionelle høstgudstjene-
ste. Det er d. 4. september kl. 
10.30 i kværkeby kirke og 
efter gudstjeneste er der lagt i 
grillen til pølser med brød.

høstgudstjeneste og kilde-
marked i Vigersted er d. 18. 
sepember. kl. 10.30 med 
pynt, farver og fuld musik i Vi-
gersted Kirke og efter gudstje-
nesten er det så hyggeligt at 
samles på kirkeengen til kilde-
markedets mange boder, børn, 
unge, gamle, spillemandsmusik 
og i år Familietrylleshow.
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dU bestemmer, 
hVad din kirke kan
hvad laver et menighedsråd? og hvilken indflydelse har 
du som menighedsrådsmedlem på, hvad der skal ske i 
din lokale kirke?

Der skal i dette efterår vælges menighedsråd for de næste 4 
år. I den anledning indbyder valgbestyrelserne for Vigersted 
og Kværkeby Menighedsråd til et fælles orienterings- og op-
stillingsmøde tirsdag den 13. september kl. 19.00 i Vigersted 
præstegård, konfirmandstuen. Hvis det i løbet af aftenen lyk-
kes at opstille en kandidatliste for hver af de 2 sogne, og der 
ikke indkommer flere lister, vil kandidaterne på listen være 
vores nye menighedsråd. 

Det er derfor et meget vigtigt møde. Alle, der interesserer sig 
for, hvem vi betror kirkens penge, vedligeholdelsen af vore 
smukke bygninger og ansvaret for et godt arbejdsmiljø, bør 
derfor deltage i mødet den 13. september.

Kærlig hilsen
Anne-Marie

I Vigersted har vi bl.a. fået indrettet Tiendeladen som er et 
lokale der ligger sammen med graverkontoret. Det bruges til 
mange forskellige formål, bl.a. kirkekaffe og forskellige møder.

Så er der arbejdet med at passe på bygningerne, både kirken 
og præstegården.

Et vigtigt element er samarbejde generelt i sognet. Her har vi 
et tæt samarbejde med Lokalrådet som arbejder med en ny 
plan for Vigersted midte.

Musik spiller en stor rolle i Vigersted Kirke i kraft af vores 
dygtige og meget aktive organist Mia Engsager. Der bliver lø-
bende arbejdet med forskellige kor og arbejdet resulterer i 
flere koncerter henover året.

I forbindelse med musikken og den generelle vedligeholdelse 
arbejder vi i øjeblikket med at anskaffe nyt lyd- og teleslynge-
anlæg. Det kommer på plads i løbet af efteråret.

Vi er alle i menighedsrådet frivillige og det har som resultat 
nogle meget hyggelige og meget arbejdsomme møder. Og 
selvfølgelig bliver der ydet en indsats mellem møderne i form 
af forberedelse, referatskrivning, planlægning osv.

Kom og hør mere på mødet den 13, September kl. 19. Viger-
sted Præstegård.

Asger Bak, medlem af  Vigersted menighedsråd, 

tlf. 40738733

arbeJdsoPgaVerne For et   

menighedsråd er mange

menighedsrådsValg! 
er det Vigtigt?

Det korte svar er JA!

hVorFor?
Fordi det er der rigtige sted at involvere sig, 
hvis man vil styrke sammenholdet og fællesska-
bet i lokalsamfundet!

hVad laVer et menighedsråd?
Ja vi passer selvfølgeligt på kirken og dens om-
råder. Derudover er der personalet som vi også 
passer på.

Og så er der alt det ud over og ind i mellem, 
man bestemmer selv, jo mere aktiv jo mere ind-
flydelse!

Alle kender jo spagettigudstjenesten, det er 
medlemmer fra Kværkeby og Vigersted der la-
ver maden!

Til september kommer der Gud og Grill som er 
et nyt koncept vi vil prøve af!

‘God is a rock’ - Rockkoncert i Kirken

Ideen til udskiftning af den traditionelle nadver 
oblat til brød bagt på Østagergård, er en ide 
fostret af menighedsrådet!

Ung Kirke, kirke for de unge.

Og meget andet!

I øjeblikket har vi stort fokus på et menigheds-
hus i Kværkeby, et sted vi kan samles, under-
vise, feste, sørge og hvad vi ellers kan finde på!

Vi kigger pt. på en leje bolig i området, og for-
håbentlig kan vi melde mere ud om dette til ef-
teråret!

Og ja, der er valg til efteråret, man vælges for 
en fireårig periode og der er opstillingsmøde 
tirsdag den 13. september kl. 19.00 i Vi-
gersted præstegård.

hVem er Jeg?
Jeg er 43 år gift og har 3 børn og stor interesse 
for musik! Og jeg stiller op igen. 

Hvis du kunne være interesseret i at hjælpe os, 
men vil vide mere kan du bare ringe 23379828

Martin, Medlem af  
Kværkeby menighedsråd
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Vigersted og kVærkeby kirker

vigersted-kvaerkeby.dk

sangCaFé 
Kom og vær med til sangcafé, hvor vi mødes og 
synger fællessang fra Højskolesangbogen og Sal-
mebogen.  Alle får lov til at vælge sange og har 
man et lille minde, som er kædet sammen med 
sangen, er man velkommen til at dele. Man bliver 
glad, når man synger og det er dejligt at synge 
sammen med andre.  
Sangene akkompagneres af Mia Engsager, som er 
organist i Vigersted og Kværkeby kirker.
Efter vi har sunget, spiser vi en let frokost sam-
men. Det er gratis af deltage.
sted: konfirmandstuen i Vigersted Præstegård
tid: tirsdag d. 30. august, 27. september og 
25. oktober kl. 10.30-12.00

babysalmesang 
Babyer elsker musik og alle deres sanser stimuleres 
til babysalmesang. Vi skal synge og danse, vugge og 
lege, lytte til skøn musik og kigge på smukke sæbe-
bobler i kirkens lyse rum. Det er for alle babyer fra 
2-10 måneder.

Babysalmesang afholdes i Vigersted eller Kværkeby 
kirke. Når man tilmelder sig, skriver man hvilken kirke, 
man foretrækker og så oprettes holdet i den kirke 
med flest tilmeldinger. Ved tilmelding bedes man op-
lyse navn på forælder og barn, mailadresse og tlf.nr.

Vi mødes 10 torsdage kl. 10.30-11.30. Første 
gang er torsdag d. 1. september. I skrivende 
stund er der stadig ledige pladser, så selvom forlø-
bet er startet kan man sagtens nå at være med. Man 
tilmelder sig hos organist Mia Engsager på mail mia-
engsager@gmail.com eller tlf. 26256490. 

englekoret
Vigersted og Kværkeby kirkers børnekor er for alle 
børn fra 2. - 6. klasse. 

Hver onsdag mødes Englekoret og øver sig i at synge. 
I koret lærer man at bruge sin stemme, at synge fler-
stemmigt og at synge solo. Man bliver en del af et 
hyggeligt fællesskab, hvor man mødes om musikken.

Koret medvirker ved børnegudstjenester, korstæv-
ner og andre arrangementer i løbet af året og synger 
også koncerter udenfor sognets kirker. Sidste sæson 
bød bl.a. på julemusical, samt koncerter i Haslev kirke 
og Tivoli. 

Englekoret ledes af organist og korleder Mia Engsager, 
som også skriver en del af korets sange. Rytmiske 
sange, som handler om børns hverdag, årstiderne, tro 
m.m. Ved nogle af korets koncerter akkompagneres 
de	af	orkesteret:	»Mias	musikalske	univers«.

tid: onsdag kl. 16.15-17.45

sted: konfirmandstuen i Vigersted Præstegård

sPaghettigUdstJeneste med 
englekoret
26. oktober kl. 17 i Vigersted kirke 
Der er fuld fart på, og alligevel er det ½ times 
tid at falde ind i roen på den sjove måde. Viger-
sted Kirke er propfuld af forældre, søskende og 
familie til korbørn og nogle konfirmander. Menig-
hedsrådet har gang i gryderne med spaghetti og 
kødsovs, mens vi holder familiegudstjeneste med 
fortælling, musik og salmedans. Englekoret synger 
for på salmerne og optræder med sange, som pas-
ser til dagens tema.

Efter en hyggelig gudstjeneste er alle velkomne 
i Vigersted Forsamlingshus, hvor menighedsrådet 
har sørget for dagens menu: pasta med kødsovs. 

Det koster 10 kr pr person at spise med og man 
bedes skrive til organist Mia Engsager på mail mia-
engsager@gmail.com og melde sig til. Husk at skri-
ve antal personer, som kommer.

17
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sensommerkonCert med 
morten kargaard sePtet 
Vigersted kirke 
onsdag d. 21. september kl. 19 
Lysende klare melodier og en legende 
puls fylder kirkerummet, når Morten 
Kargaard Septet spiller sensommerkon-
cert i Vigersted kirke.  

Septettens varme klang af obo, strygere, 
guitar og trompet danner en sand hybrid 
mellem den klassiske og rytmiske musik 
og skaber smukke billeder på nethinden.

Musikken er komponeret af guitarist 
Morten Kargaard og tager os på en 
rejse i en ny musikform, som skaber en 
tidløs stemning uden præferencer.

Alle musikere er topprofessionelle og 
kendte for deres præstationer fra or-
kestre som: DR Symfoniorkesteret, Cph 
Phil, Peter Gullin Trio og C.V. Jørgensen. 
De har alle en personlig tone og åben-
sindet tilgang til ny musik.

Orkesteret har i 2014 udgivet cd’en 
»Origin«	 og	 anmeldernes	 ord	 var	 bl.a.:	
»Musik	 til	 rendyrket	nydelse«,	 »En	smuk	
udgivelse«	og	»Et	originalt	værk	på	den	
danske	musikscene«.

Læs mere og lyt til musikken på www.
mortenkargaardseptet.dk

Koncerten koster 50 kr., som betales 
kontant ved indgangen.

MORTEN KARGAARD SEPTET: Mette 
Termansen, Obo · Maj Berit Guassora, 
trompet · Karen Johanne Pedersen, 
violin · Jákup Lützen, bratsch · Samari 
Dayyani, cello · Lars Johnsen, kontrabas 
· Morten Kargaard, guitar.

børn & Voksne synger JUlen ind
onsdag d. 30. november kl. 17 i kværkeby kirke
I Kværkeby kirke har vi en årlig begivenhed, hvor vi mødes og 
synger julen ind. Det er en hyggelig tradition, hvor musikken 
og alle de dejlige julesalmer hjælper os med at komme i jule-
stemning og byder december måned velkommen.

De smukke børnestemmer i Englekoret vil synge for os og i år 
kan	man	som	noget	nyt	være	med	i	»Julekoret«.

Julekoret er for alle, som har lyst til at prøve at synge i kor, men 
som måske ikke har tid til at binde sig til et fast kor hver uge. 

Julekoret øver 4 onsdage i november (2., 9., 16. og 23. 
november) kl. 17.15-19.00. Den første halve time bliver 
sammen med børnekoret, hvor vi vil øve nye og gamle julesal-
mer med både børn og voksne. 

Julekoret vil synge for på fællessalmerne til »syng julen ind« 
d. 30. november samt optræde med et par sange.

Vi håber, at mange har lyst til at være med til nogle hyggelige 
dage med masser af dejlig musik og sang. 

Hvis man vil være med i Julekoret bedes man tilmelde sig hos 
korleder Mia Engsager på mail: miaengsager@gmail.com eller 
på telefon 26256490 senest mandag d. 24. oktober.

Vokalensemblet swe-dames og    
de 9 læsninger i Vigersted kirke
musikgudstjeneste søndag d. 11. december kl. 15
Det er en dejlig juleforberedelse at synge og lytte sig i julestem-
ning med de 9 læsninger før jul. Menighedsråd, børn, unge og 
gamle er med til at læse, og de dygtige SWE-DAMES synger i 
Vigersted kirke for anden gang og vil synge engelske carols,- 
også nogle af dem vi kan synge med på, på dansk! Vokalen-
semblet består af 14 dygtige kvindelige sangere, som synger 
klassisk musik fra mange forskellige perioder. Vigersted kirkes 
kirkesanger Eline Holmegaard har været fast medlem i koret i 
en del år, og det bliver et glædeligt genhør med koret i Viger-
sted kirke.

Koret dirigeres af Kasper 
Beck Hemmingsen, som 
desuden leder Kammer-
koret Carmina og er lektor 
i korledelse ved Køben-
havns universitet. Efter 
gudstjenesten er der samling om lidt varmt 
i koppen – og måske æbleskiver i præstegårdens konfirmand-
stue.

lokalnyt UdgiVes aF: Vigersteds og Kværkebys menighedsråd samt 
institutioner og foreninger.
redaktion: Ansvarshavende Anne-Marie Nybo Mehlsen  amnm@km.dk),  
Kasserer: Mariann Hansen, Asger Bak og Berit Galberg.
annonCer Pr. år: Pris: 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,  Vigersted.
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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 Eline Holmegaard
Egemosevej 6 · 4174 Jystrup
Tlf. 57 52 82 20. Fridag mandag.
kirkesanger Kirsten Lybecker
Avnsbjergvej 42 · 4174 Jystrup
Tlf. 41 57 55 61. Fridag mandag.

Vigersted menighedsråd
Formand Inger Vendler
Degnebakken 19 · tlf. 61406861 
ivendler@gmail.com
næstformand og sekretær 
Lena Uldall Otto 
Degnebakken 24 · tlf. 57525617 
/21194817 · lena.uldall@gmail.com 
kirkeværge Søren Hansen  
Nebsmøllevej 1 · tlf. 45802396 
soeren@dlgtele.dk
kasserer Uffe Larsen 
Kærehave 28 · tlf.  57525247/ 
21644147 · uflars@gmail.com
medlem Irene Petersen 
Bredagervej 1 · tlf. 57525238
medlem Asger Bak ·   
Bastebjergvej 3, 4140 Borup ·   
tlf. 40738733 · Asger@abglobal.dk

kVærkeby menighedsråd
Formand Kirsten Andersen, 
Kildegårdsvej 2 · 4652 Hårlev
tlf. 57525745 · 
enghavegaardjn@mail.tele.dk
næstformand Gurli Birkholm 
Petersen · Bjergvej 52 · tlf. 57525592
kirkeværge Helle Engelsborg Olsen 
Kirkevej 24 · tlf. 57525064 ·
helle.engelsborg@ofir.dk
sekretær Martin Pedersen
Bjergvej 35 · tlf. 57533050 · 
tuck@pc.dk
kasserer Helle Nielsen
Bjergvej 88 · tlf. 57525112 · 
helle -kildegaard@live.dk
medlem Bodil Gyrn  
Køgevej 206 · tlf. 5752541719

siden sidst

Vigersted sogn
dåb
05.06.16  Lasse Kjær Rasmussen

Viede og Velsignede
28.05.16  Lonny Merete Henriksen  
 og Peter Stokholm

23.07.16  Simone Christine Gam  
 Olesen og Benjamin   
 Kim Bindner

30.07.16  Runa Vejborg Andersen  
 og Casper Eghjort   
 Christensen

døde
31.05.16  Esther Helene Larsen

09.06.16  Erik Rasmussen

18.06.16  Anne Margit Lorentzen

24.06.16  Ruth Ena Hansen

10.07.16  Aksel Børge Petersen

11.07.16  Tage Søndertsgaard   
 Sørensen

16.07.16  Niels Erik Kristiansen

kVærkeby sogn
dåb
15.05.16  Kamma Høksel Reffstrup

04.06.16  Liva Søs Brinch Mikkelsen

04.06.16  Khloé Karla Hjelm   
 Pasztor

10.07.16  Anton Aakær Frandsen

24.07.16  Lia Edie Birkholm   
 Petersen

Viede og Velsignede
22.07.16  Regitze Engelsborg   
 Karlsen og Thomas   
 Meldgaard Kristensen

døde
18.06.16  Jens-Christian Skinnebak  
 Kristensen

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. 4-2016: deadline 7. nov.
- udkommer 5.-8. december.
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dag tidsPUnkt arrangement sted
  4. sept.   9.00 Gudstjeneste Vigersted Kirke (tårn)

10.30 Høstgudstjeneste	og	»Gud	+	grill« Kværkeby Kirke

11. sept.   9.00 Tidlig festgudstjeneste Vigersted Kirke 

10.00 Naturens	Dag	»Krible	krable«	for	børn,	
forældre og bedsteforældre

Fuglereservatet

18. sept. 10.30 Høstgudstjeneste Vigersted Kirke

11.30-16.00 Kildemarked på Kirkeengen. Aktivitetsudvalget Kirkeengen

21. sept. 19.00 Koncert med Morten Kargaard Septet Vigersted Kirke

25. sept.   9.00
10.30

Gudstjeneste 
Gudstjeneste 

Kværkeby Kirke* 
Jystrup Kirke*

30. sept. 18.30 Høstfest med spisning, revy og dans (E)
Vigersted Dilettanten

Vigersted Forsamlingshus

  1. okt. 19.00 Revy. Spisning fra kl. 17.30 (E)
Vigersted Dilettanten  

Vigersted Forsamlingshus

  2. okt.   9.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

Vigersted Kirke*
Valsølille Kirke*

15.00 Revy  Vigersted Dilettanten (E) Vigersted Forsamlingshus

  4. okt. 17.30 Familiecafé med Brætspil. Aktivitetsudvalget Vigersted Forsamlingshus

8.+9. okt. 9.00-15.00 Rengøring i Forsamlingshuset. Støtteforeningen  Vigersted Forsamlingshus

  9. okt.   9.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

Jystrup Kirke
Vigersted Kirke

16. okt.   9.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

Vigersted Kirke (tårn)
Kværkeby Kirke

23. okt.   9.00
10.30

Gudstjeneste
»Ung	Kirke«

Jystrup Kirke
Vigersted Kirke

25. okt. 19.30 Kirkehøjskolen	Midtsjælland	»Luther	til	tiden« Haraldsted Præstegård

26. okt. 17.00 Spaghettigudstjeneste med englekoret Vigersted Kirke og Forsamlingshus

30. okt. 10.30 Gudstjeneste Kværkeby Kirke

  1. nov. 17.30 Familiecafé med Brætspil. Aktivitetsudvalget Vigersted Forsamlingshus

  6. nov. 15.00
17.00

Alle Helgens gudstjeneste
Alle Helgens gudstjeneste

Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke

  9. nov. 19.30 Kirkehøjskolen	Midtsjælland	»Luther	til	tiden« Haraldsted Præstegård

12. nov. 18.00 Novemberfest Borgerforeningen (E) Kværkeby Friskole

13. nov.   9.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

Vigersted Kirke (tårn)
Kværkeby Kirke

20. nov.   9.00
10.30

Gudstjeneste. Sidste søndag i kirkeåret
Gudstjeneste. Sidste søndag i kirkeåret

Vigersted Kirke*
Jystrup Kirke*

24. nov. 19.30 Kirkehøjskolen	Midtsjælland	»Luther	til	tiden« Haraldsted Præstegård

27. nov.   9.00
10.30

Gudstjeneste. 1. søndag i Advent
Gudstjeneste. 1. søndag i Advent

Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke

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

  4. dec.   9.00
10.30

Gudstjeneste. 2. søndag i Advent
»Ung	kirke«.	2.	søndag	i	Advent

Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke

  6. dec. 8.15 Morgensang Vigersted Kirke

11. dec. 15.00 3.	s.	i	Advent	9	læsninger	m.	koret	»Swedames« Vigersted Kirke

kalender sePt · okt · noV 2016
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* = v/ Lars Storm Kristensen


