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www.vigersted-if.dk

VIGERSTED IDRÆTSFORENING

BESTYRELSEN SIDEN SIDST

Sommeren er nu slut for i år, og ef-
teråret er på vej. Solskin har vi haft 
masser af i denne sommer, og for-
håbentlig er vi ladet op med energi 
og klar til, en ny sæson i VIF. 

Mandag i uge 37 er der opstart, og 
vi håber, at alle er friske og klar 
igen. 

Vores dygtige instruktører er klar, til 
at give jer en masse fantastiske og 
spændende timer.

Vi opfordrer jer til, at holde øje med 
vores hjemmeside på: www.viger-
sted-if.dk, hvor man skal tilmelde 
sig de hold, man ønsker at gå på. 

VIF afholder, traditionen tro, igen i 
år juletræsfest i Vigersted Forsam-

lingshus søndag den 9. december 
2018, så sæt allerede X i kalende-
ren nu.

På bestyrelsen vegne
Karina Kristensen

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

Nu er sommerferien overstået og vi 
håber, at alle har haft en rigtig god 
sommer. Vi begynder nu på vores 12. 
sæson. Vi har på nuværende tids-
punkt 250 medlemmer og det er dej-
ligt,  at så mange benytter vores cen-
ter. Prisen er stadig 200 kr. i 
indmeldelse og 100 kr. om måneden. 
Denne pris dækker ligeledes Body 
Bike og Crossgym.

NYT FRA 
TRÆNINGSCENTRET

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

Vi begynder mandag den 3. septem-
ber 2018 og tiderne er mandag kl. 
18.30 - 19.30 og torsdag kl. 18.00 
- 19.00.  Mød op - der er ledige cyk-
ler. Vigersted Body Bike findes på 
facebook. 

Der er kommet en ny tilmeldingspro-
cedure for nye medlemmer, hvor du 
kan tilmelde dig på holdsport.dk, og 
booke tid, såfremt du er medlem af 
træningscentret, eller kontakt Thomas 
Egelund Rasmussen på tlf. 23 90 09 
70. Hvis der er ønsker om et begyn-
derhold, vil dette blive oprettet.

BODY BIKE

Som sædvanlig har vi haft crossGym 
tre gange om ugen.  Tiderne i den 
kommende sæson vil være: tirsdag kl. 
19.30 – 20.30, fredag kl. 18 - 19 og 
søndag kl. 10.00.  

Hvis yderligere oplysninger ønskes, 
bedes man ringe til undertegnede. 

Kurt Noack, Formand

20651106 · kno@godmail.dk

CROSSGYM

DIN TØJMAND Borup Tlf. 57 52 10 20
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Forældre/barn 1-3 år, 
Lørdag kl. 9-10 i Vigerstedhallen. 
Søskende er velkomne.

Minispring Årgang 13/14
Tirsdag kl. 16-16.55 i Vigerstedhallen  

Springlopperne 0.-2. klasse, 
springhold, torsdag kl. 15.45-16.45 i 
Vigerstedhallen 

Springhold 3.-6. klasse, 
Tirsdag kl. 17-18:30 i Vigerstedhallen 

Inliners familiehold
Torsdag kl. 18-19, lørdag kl. 8-9 i 
Vigerstedhallen 

Jumping fitness
mandag kl. 19.15-20.15, 
torsdag kl. 18-19 i gymnastiksalen

Jumping fitness kids, 8-15 år, 
torsdag kl. 17-18 i gymnastiksalen

Cross gym kidz
torsdag kl. 17-18 i Vigerstedhallen

Hatha Yoga
mandag kl. 17.15-18.45    
i gymnastiksalen

Zumba
tirsdag kl. 19-20, 
torsdag kl. 19-20 i gymnastiksalen

Strong by Zumba
tirsdag kl. 18-19 i gymnastiksalen

Vakse voksne, gymnastik og samvær 
for seniorer, i forsamlingshuset 
torsdag kl. 9.30-11.00

SÆSON 2018/19 
OPSTART I UGE 37

NYT FRA GYMNASTIKKEN

I varmen sveder foreningens instruk-
tører med at få gode og spændende 
ideer til næste sæson!

Vi byder i år på nogle børnehold, som 
vil have stor fokus på den velkendte 
springgymnastik. Alle er som altid vel-
komne, du skal bare have lyst til at 
blive dygtigere, stærkere, bedre i luf-
ten og med hovedet nedad. 

Vi håber på bred opbakning fra jer 
alle til vores opstart af holdene og hå-
ber igen i år på at kunne indlede et 

samarbejde med SFO’en så vi kan in-
troducere børn til nye/velkendte akti-
viteter i foreningen.

I løbet af sensommeren/efteråret til-
bydes instruktørerne at komme på 
forskellige kurser, så de kan dygtig-
gøre sig og blive inspireret.

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

Julie Zeuthen

VAKSE VOKSNE - SENIOR
OGSÅ GERNE YNGRE - DER ER PLADS TIL ALLE ALDRE!

Holdet starter torsdag d.13. sep-
tember kl. 9.30-11.00 med 1 ti-
mes gymnastik og derefter en halv ti-
mes hyggeligt samvær med medbragt 
kaffe/vand/frugt, sang og en god 
snak. 

Jeg glæder mig til at se såvel nye som 
gamle ansigter på holdet, hvor vi skal 
arbejde med både konditions- og 
styrketræning, smidighed og balance.

Vi benytter store og små bolde, ela-
stikker, håndvægte/vandflasker og 
klude mm. Endvidere skal vi arbejde 
med SMART Training, der styrker hjer-
nes ydeevne og kapacitet, så koncen-
tration, hukommelse, balance og ko-
ordinationsevne bliver bedre.

Mange af øvelserne kan laves både 
stående, liggende og siddende på 
stole, så øvelserne kan tilpasses til 
den enkelte deltager. Det vigtigste er 
at være med og deltage så godt man 
kan.

Og det skader jo ikke at krydre gym-
nastikken med et godt grin.

Medbring måtte til at ligge på samt 
vandflaske og kaffe/frugt til efterføl-
gende hygge.

Flere oplysninger fås hos instruktør Be-
rit Galberg tlf. 22 21 23 25 eller be-
rit@galberg.dk

HÅNDBOLD

Da Malena og hendes familie er flyttet 
fra Vigersted bliver der desværre ikke 
mulighed for at spille håndbold i den 
kommende vintersæson. Vi har bol-
dene så hvis der er nogen som har 

lyst til at tage tråden op er de meget 
velkomne til at kontakte undertegne-
de eller andre i foreningens bestyrel-
se.

Niels Arentoft

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

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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NYT FRA DILETTANTEN

EGNSSPILLET I VIGERSTED
Til deltagelse i projekt egnsspil i Vi-
gersted inviteres alle interesserede til 
informationsmøde 

Torsdag den 25. oktober i Viger-
sted Forsamlingshus kl. 19.30.

Et egnsspil er et teaterstykke bygget 
på lokale begivenheder. At spille 
egnsspil har været udført siden star-
ten af 70erne. I forbindelse med den 
store kommunalreform dengang, var 
det nødvendigt at finde lokale histori-
ske holdepunkter frem. Vores egns-
spil har fået titlen »Banebørster og 
sognerødder - Balladen om en jern-
bane«. Spillet tager udgangspunkt i 
den kendsgerning, at der i 1924 blev 
indviet en jernbane i området – Den 
Sjællandske Midtbane. Strækningen 
skulle gå fra Næstved til Hillerød, 
men den nåede aldrig længere end til 
Frederikssund. Den fik en vis indfly-
delse på forholdene i den nordlige del 
af Ringsted Kommune. De forskellige 
sogneråd kunne byde ind med statio-
ner - alt efter hvor meget de ville be-
tale. I Vigersted Kommune ville man 
gerne have en station, men da kom-
munen var temmelig stor, så kunne 
man ikke blive helt enig om placerin-
gen af stationen. Den endte på Ort-

ved Stationsvej - midtvejs mellem Or-
tved og Vigersted. Bygningen ligger 
der endnu som privat bolig. I Jystrup 
ville man gerne have stationen i Val-
sølille, Nebs Mølle og i Jystrup. Den 
fik en placering på Nyvej og bygnin-
gen kan også her ses endnu, hvor 
den også tjener som privat bolig.

I Kværkeby fik ejeren af Knudslund 
etableret et trinbræt ved sin gård. Det 
gav muligheder for borgerne, som jo 
også havde Fjellebro station, som 
dog tilhørte Vestbanen.

Mens banen blev bygget 1916-1924 
var der nye spændende borgere i 
landsbyerne - de legendariske bane-
børster, der blev betegnet som »ikke 
værende Guds bedste børn«. Sandhe-
den var, at de var en flok frie fugle, 
der på denne måde kunne tjene til li-
vet. I dag havde de nok fået en diag-
nose.

I forhold til de lokale fastboende har 
der været konflikter. Værdierne har 
været meget forskellige, men der er 
også udviklet venskaber og romancer 
mellem grupperne.

Da banen stod færdig, var der mulig-
heder for lokalbefolkningen. Tænk nu 
kunne man besøge sin kæreste i Jy-
strup ved at tage toget både fra 

Kværkeby og Vigersted. Nu kunne 
man tage toget til Ringsted med varer 
til torvet. Nu kunne man sende pakker 
fra de lokale stationer og trinbrætter. 
For menigmand var det nye tider. De, 
der havde bil eller masser af trækkraft 
var nok mere ligeglade.

Banen blev en begrænset succes og 
lukkede allerede i 1936. Den har der-
med Danmarksrekord i korteste leve-
tid.

Om disse begivenheder handler 
egnsspillet i Vigersted. Der er brug 
for mange hænder i projektet. Dels er 
der skuespillere og statister. Der er 
32 taleroller i stykket, som skal sup-
pleres med masseoptrin. Der skal 
bruges folk til koret. Der skal bruges 
bodholdere og folk, der vil gå til hån-
de. Der skal bruges syere. Der skal 
bruges scenebyggere. Alt i alt kan op 
mod 200 deltagere komme i funktion.  
Det siger sig selv, at der skal bruges 
penge på projektet. Budgettet ligger 
på omkring 200.000, som kommer 
ind via fonde, sponsorater og kontin-
genter.

Stykket er lokalt skrevet og bygger på 
historiske kendsgerninger. 

Kom og hør mere og lad os lave en 
fest næste sommer.

Niels Arentoft og Torben Jensen

HØSTFEST OG REVY
Så er det ved at være efterår og det betyder, 
at vi her i Vigersted skal holde høstfest og 
revy.

Det sker fredag d. 5. oktober (bemærk de ændrede datoer)

Vi begynder med spisning fra kl. 18.30 og kl. ca. 20.00 spiller vi vores revy »Breaking fake news«. Der er 9 
skuespillere på scenen, heriblandt to nye, og vi glæder os til at vise jer resultatet af vores anstrengelser i de 
forløbne måneder.

Prisen for det hele, buffet med to slags kød, to slags kartofler, to slags salat, dessert, kaffe og småkager samt 
revy er stadig 200 kr. for voksne og 150 kr. for børn.

Billetter kan bestilles på tlf. 57 52 56 16 (Niels Arentoft) eller 60 62 79 51 (Karen Marie Andersen).

Revyen spilles igen lørdag d. 6. oktober kl. 15.00 hvor der kan købes kaffe og brød i pausen. Lørdag er priserne 
60 kr. for voksne og 30 kr. for børn.

Sidste års revyhold.
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FUGLERESERVATET ER 
OGSÅ ET BESØG VÆRD   
I SENSOMMEREN OG  
EFTERÅRET
Fuglereservatet har sin egen charme 
- også i sensommeren og efteråret. 
Der er altid en spændende og smuk 
natur omkring de store vandområder. 
Mange lokale benytter de flotte omgi-
velser til at nyde en lille rask rundtur 
morgen eller aften. Også dig og din 
familie er velkommen.

På hjemmesiden kan du altid læse 
Hennings sidste observationer og 
blive bekræftet i, at der - uanset vejr 
og vind - er meget at iagttage.

Som medlem kan du også deltage i 
reservatets eksterne ture. De aktuelle 
arrangementer og ture kan ses på 
hjemmesiden www.fuglereservat.dk

Den 9. september arrangeres »Krib-
le, krable for børn«.   

Hvis du har lyst til at give en hånd 
med, er du velkommen på arbejds-
dagene. Det er hyggeligt og du lærer 
fuglereservatet at kende på en rigtig 
god måde. Bare kom. Du behøver 
ikke at tilmelde dig.  

 

INDMELDELSE
• Som husstandsmedlem er der   
 mulighed for at besøge reservatet  
 døgnet rundt.

• Indbetal kr. 200 til bankkonto:  
 Reg. nr. 6823 konto nr.   
 1022168. Send samtidig en mail  
 til kasse@fuglereservat.dk og   
 opgiv dit navn, adresse, telefon  
 og mail. Herefter modtager du  
 et medlemskort på mail, samt de  
 kommende Nyhedsbreve.  
 Eller ring til Peter Hansen på   
 20 83 60 90.

FUGLERESERVAT.DK
www.fuglereservat.dk

• Eller gå ind påfuglereservat.dk og  
 tilmeld dig Nyhedsbrevene. Så  
 er du altid godt orienteret.   
 Det gør mere end 600 andre.

HJEMMESIDEN   
WWW.FUGLERESERVAT.DK 
Her kan du blandt meget andet se 
fotogruppens flotte billeder og alle 
planlagte arrangementer og ture i 
2018.   

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

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

»Krible krable dag for 
børn« er altid en god 

oplevelse.

Michael Chiamchanthuek
Rusgård Bakke 40, 4100 Ringsted

Tlf. 57 52 52 57
Mobil 40 51 40 75
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VIGERSTED LOKALRÅD

www.vigersted.net

PROJEKT: VIGERSTED NYE  
BYMIDTE - STATUS
Projektet blev startet som en del af 
Vigersteds Helhedsplan, der blev ud-
arbejdet i 2014 og efterfølgende blev 
det godkendt af Landsforums besty-
relse og Økonomiudvalget i 2016.

I januar 2016 blev projektet screenet 
af Ringsted Kommune, og en samlet 
ansøgning blev efter anbefaling fra 
administrationen fremsendt til kom-
munen og herefter betragtet som 
godkendt. Ligeledes godkendte Fred-
ningsnævnet projektet og tilladelse 
til fældning af træer i bymidten blev 
givet af administrationen. En bruger-
aftale mellem Ringsted Kommune og 
Vigersted Lokalråd med godkendelse 
af sø – projektet blev udarbejdet, 
hvor det klart fremgår, at projektet 
kan realiseres.

Niras A/S foretog en forundersøgel-
se, og den endelige Niras A/S projek-
trapport blev fremsendt til Ringsted 
Kommune i februar 2018.

Lokalrådet har løbende forsøgt at 
skaffe den nødvendige finansiering 
via ansøgninger til en række fonde, 
men uden at dette er lykkedes.

Det blev derfor besluttet at beskære 
projektet og finansiere det via de be-
villigede midler fra Helhedsplanpuljen 
og tilskud fra en lokal sponsor, hvilket 
blev godkendt af Landsbyforum i juni 
2018.

Indtil dette tidspunkt har ingen 
nævnt noget som helst om ud-
arbejdelse af brugeraftale med 

lokal lodsejer, VVM-screening 
(Vurdering af Virkning på Miljøet) 
og lokalplaner for sø-området, 
og vi betragtede projektet som 
godkendt til igangsættelse primo 
august 2018 og udarbejdede 
derfor aftaler med entreprenør og 
sponsorer.

Endelig projektbeskrivelse fremsen-
des den 14. juni 2018 til oriente-
ring til administrationen, der efter 
lidt korrespondance indkalder til et 
afklarende møde den 4. juli 2018. 
Dette møde var positivt, og det blev 
bl.a. nævnt, at lokalrådet skulle søge 
byggetilladelser til lege lokationer 
m.v., og konklusionen på mødet var, 
at projektet kunne igangsættes som 
planlagt primo august 2018.

Efterfølgende bliver vi gjort opmærk-
som på, at der skal laves en screening 
af VVM – redegørelse med 4 ugers 
høring m.v. og at vi skal udarbejde en 
skriftlig brugeraftale mellem Viger-
sted Lokalråd og lodejeren af matrikel 
9a. Dette bliver gjort, men straks får 
vi besked om, at denne ikke må laves 
alligevel. Samtidig bliver det annonce-
ret, at der skal udarbejdes en lokal-
plan, hvilket normalt tager et årstid fra 
igangsættelsen. 

Dette vil betyde, at projektet dels 
forsinkes med minimum et år, og at 
Vigersted Egnsspil i 2019 ikke kan 
gennemføres på en renoveret bymid-
te som planlagt.

Alt i alt er der tale om et meget rodet 
sagsforløb og Vigersted Lokalråd har 
i høj grad mistet tilliden til administra-

tionens sagsbehandling og i særde-
leshed til de medarbejdere, der har 
med dette projekt at gøre. 

Kommunens politiske intentioner om 
borgerinddragelse har vi set me-
get positivt på, men desværre viser 
denne sag alt for tydeligt, at det ikke 
er lykkedes at få de gode hensigter 
kommunikeret ned i administrationen. 
En administration, der udviser ligegyl-
dighed og mangel på respekt for et 
kæmpe frivilligt arbejde til gavn for 
Ringsted Kommune.

Vi mener, at denne sag bør kræve en 
politisk involvering, og at der aktivt 
tages de nødvendige og hurtige be-
slutninger.

For at komme videre og for hurtigst 
muligt at kunne igangsætte projektet, 
har vi i skrivende stund bedt Borgme-
steren om et møde, hvor vi sammen 
kan finde frem til en konstruktiv og 
hurtig løsning. Dette møde forventes 
afholdt i løbet af august 2018 og er 
således forhåbentligt afholdt, når det-
te nummer af Lokalnyt udkommer.

Vi vil naturligvis informere om projek-
tet, så snart der er nyt om udviklin-
gen.

KONTAKT TIL LOKALRÅDET
Ved spørgsmål og yderligere infor-
mation kan man kontakte Lokalrådets 
medlemmer eller ringe til formand 
Per Hermansen, tlf. 40830620,  
mail: perhermansendk@gmail.com, 
www.vigersted.net 

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

www.farvebuen.dk 
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KILDEMARKED PÅ KIRKEENGEN I VIGERSTED
Søndag d. 16. september kl. 11.30 - 16.00

Kildemarkedsudvalget inviterer atter til en dejlig familiedag, som starter med høstguds-
tjeneste i Vigersted Kirke kl. 10.30.

Kl. 11.30 åbner kildemarkedet og lokale bodholdere vil falbyde deres varer 
fra deres boder. Loppeting, genbrugstøj, syltetøj, strikketøj, cykler, honning, 
smykker, stauder, tasker, nørklerier og andre gode ting kan handles til en 
god pris. Det kan benyttes MobilePay flere steder, men tag for en sikkerheds 
skyld også kontakter med.

Spillemænd spiller i kirken og på Kirkeengen og skaber den rette markeds-
stemning. Kom og få en snak med VIF om den nye sæsons aktiviteter, her-
under egnsspil 2019, som Vigersteddilettanten står for.

Lokalrådet sælger kaffe og kage, og du kan høre nyt om Bymidten og andre 
projekter Lokalrådet har gang i. VIF`s billardafdeling sælger øl, vand og pølser.

Kl.14.00 Øglegøglerne - det lille cirkus med det store program.  
Underholdning for store og små.

Efter forestillingen vil der være mulighed for selv at prøve gøgleriet af.

I tilfælde af dårligt vejr rykker forestillingen til Forsamlingshuset.

HUSK der er solsikke- og græskarkonkurrence, selvom sommeren måske har 
været rigelig varm og tør. Medbring dit største, længste, tykkeste, sjoveste, 
grimmeste eksemplar og vær med i den store konkurrence med sjove præmier. 

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 22 21 23 25

Vil du have en bodplads på ca. 3x3 meter så kontakt morpiil@piil-gruppen.dk

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.

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

 

Tlf.: 57526475 - mail: cd@eselektrikeren.dk 

www. eselektrikeren.dk 

ES-Elektrikeren A/S 
Bækgårdsvej 41B 

4140 Borup 
  

 

Sankt Hans aften 
2018.
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NATURDAGPLEJEN I SNEKKERUPMed risiko for jord under 

neglene og røde kinder

Siden sidst er Oline og Saga startet i Naturdagplejen, og vi har haft en lang og 
varm sommer. Vi har hygget os i skyggen med at lege med vand og har gået rundt 
med vandkander og sørget for, at blomsterne og dyrene har haft nok at drikke.  

Vi har endelig fået vores to søde kænguruer, som vi er ved at finde navne til. De 
går på folden ved siden af vores to Alpakaer, som vi alle elsker at håndfodre med 
gulerødder og friske blade.

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

Med venlig hilsen 

Naturdagplejen

v/ Annette Rosenmark
Snekkerupvej 58

 tlf. 22 87 98 37  

www.rosenmark.dk

 

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

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

Osted Slagter og selskabslokale
v/ Kennet Hansen

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

8

Vigersted Forsamlingshus
Huset bestilles helst på mail: 

vigerstedforsamlingshus@gmail.com 
eller på tlf. 27639373 ml. kl. 17 og 21.

Søgade 26, 4100 Ringsted

Søgade Begravelse
3639 5810
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VIGERSTED BØRNEHUS
VIGERSTED BØRNEHAVE
Leder: Maria Celine SørensenSnekkerupvej 12, Ringsted, tlf. 57 62 70 80
Bestyrelsesformand: Laura Irwin Rossing - laura@rossing.dk

I sommerens varme dage har børne-
husets børn og voksne hygget sig 
både ude og inde. Der er varmt på 
legepladsen, men til gengæld har der 
ikke været brug for regntøjet!

Vi er glade for at fortælle om den 
store tilgang af børn, der har været i 
børnehuset det seneste år. I vugge-
stueafdelingen fortsætter tilstrømnin-

gen og i sensommeren sker der der-
for ændringer i grupperne. 

Overordnet set deles grupperne frem-
over således. De 0-1 årige samles 
fortsat i solsikkegruppen. De 2-3 åri-
ge samles i valmue-/klokkeblomst-
gruppen. De 4-6 årige samles i mar-
gueritgruppen.

NYT FRA VIGERSTED BØRNEHUS
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LANDSBYKLYNGEN SØHØJLANDET 

KOM MED PÅ BUSTUR
Tag med Landsbyklyngen Søhøjlan-
det på bustur 29. september. Vi kører 
en bustur i vores 4 lokalområder og 
vandrer 3 ture på hver op til 3 km 
- samt gør en række små »fortælle-
stop«. Ruten er tilrettelagt med fokus 
på naturen i vores lokalområde, men 
også kulturminder og interessante 
hotspots bliver der tid til. Du behøver 
ikke tænke på frokost, vi sørger for 
sandwich og drikkevarer. Pris: 50 kr. 
pr. deltager - betales i bussen. 

Mødested: Haraldsted Forsamlings-
hus, Langebjergvej 56, 4100 Ring-
sted. Lørdag 29. september kl. 10.  
Varighed: 5-6 timer.

Guide: Jon Feilberg - mobil 40150598. 
Tilmelding: Send en mail med navne 
på alle tilmeldte til jonfeilberg@gmail.
com senest 25. september. 

INVITATION TIL FÆLLES 
HJEMMESIDE-WORKSHOP  
I SØHØJLANDET
Mandag 17. september kl. 18.30
Til alle foreninger, skoler, børneinsti-
tutioner, erhvervsdrivende, menig-
hedsråd mv. i Søhøjlandet.

Søhøjlandet er ved at oprette en fæl-
les hjemmeside, der skal være et di-
gitalt samlingspunkt med oversigt og 
kalender for ALLE aktiviteter i lokal-
området.  

For at få så mange korrekte og kon-
tinuerligt opdaterede informationer 
som muligt, tilbydes alle interesse-
rede personer at blive forfattere på 
hjemmesiden. Det betyder, at f.eks. 
Vigersted Idrætsforening stiller med 
en person, der vil være ansvarlig for 
at links, tekst og billeder på Søhøj-
landets hjemmeside, som omhandler 

VIF, er korrekte og begivenheder bli-
ver skrevet ind i den fælles kalender. 

Det kræver ikke mange digitale fær-
digheder at lære at opdatere hjem-
mesiden, og alle får deres eget bru-
gernavn og adgangskode. 

ALLE, der således er interesserede 
i at lære, hvordan man lægger ind-
læg op og retter i dem igen, inviteres 
derfor til workshop med Infoland på 
Vigersted Skole mandag d. 17. sep-
tember kl. 18.30.

Vi vil meget gerne have en tilbage-
melding til lene74lundgren@gmail.
com inden d. 1. september på hvem, 
der kommer, samt hvilke(n) forening 
mv, som vedkommende repræsente-
rer, så vi kan være sikre på at få alle 
interesserede med. Man er naturligvis 
velkommen til at repræsentere flere 
foreninger mv.

Vi håber, at Søhøjlandets hjemmeside 
vil kunne skabe overblik og viden over 
de mange muligheder og aktiviteter, 
som Søhøjlandet byder på.

Peter Hansen tlf. 20836090
ph@carlhansens.dk.

Vi har også sagt velkommen til nye 
voksne i huset og glæder os i det 
hele taget over den fremgang vi mær-
ker.

Vi glæder os til at vise vores dejlige 
børnehus frem til interesserede, ny-
tilflyttere, nybagte forældre med flere 

På bestyrelsens vegne, 
Julie Ellekrog Zeuthen 

OPLEV NATUR OG KULTUR I SØHØJLANDET - FIRKLØVEREN PÅ SJÆLLAND

Landsbyklyngen Søhøjlandet - firkløveren på Sjælland dækker de fire sogne Vigersted, Kværkeby, Jystrup og Haraldsted
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VIGERSTED SKOLE

www.vigersted-skole.dk

ELEVER OG MEDARBEJDE-
RE I DET NYE SKOLEÅR
Vi har nu taget hul på et nyt skoleår - 
skoleåret 2018-19. 

Vi har budt velkommen til 18 tidligere 
Spirebørn, som nu er startet i 0.klas-
se og vi har dannet to nye klasser på 
7. årgang - med i alt 45 elever. 

Op til sommerferien tog vi afsked med 
Karin Rolsted og jeg vil også gerne 
her sige Karin en stor tak for hendes 
fantastiske indsats gennem ikke min-
dre end 35 år på Vigersted Skole.

Ved dette skoleårs start har vi også 
budt velkommen til en del nye med-
arbejdere:

Rikke Larsen er vores nye Børneha-
veklasseleder. Rikke har gennem en 
årrække været ansat som pædagog 
i Vigersted Børnehus. 

Mathias M. Madsen og Louise Lind-
berg Poulsen er begge ansat som 
lærere i udskolingen. De underviser 
begge i dansk og andre humanistiske 
fag.

Trine Sonne Johansen er ansat som 
sekretær. Trine afløser Røskva, som 
har ønsket at kunne hellige sig sin fa-
milie og holde en pause fra arbejdsli-
vet. For en god ordens skyld, skal jeg 
måske bemærke at Belinda Andersen 
fortsat er at træffe på kontoret på Vi-
gersted Skole

Endelig er Tine Louise Rossing Peter-
sen ansat som indskolingslærer i A-
afdelingen. 

Jeg byder alle nye elever, forældre og 
medarbejdere hjertelig velkommen til 
Vigersted Skole. 

 

FORÅRSKONCERT
15. maj dannede Vigersted Hallen 
ramme for Vigersted Skoles Forårs-
koncert. Alle elever fra 0. - 6. klasse 
viste et begejstret publikum., hvad de 
havde øvet på i musiktimerne gennem 
skoleåret.

Udover sang og musik var der udstil-
ling af elevarbejder blandt andet fra 
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billedkunst- og 6. klasse havde tilret-
telagt et flot program med udgangs-
punkt i idrætstimerne. 

AKTIVITETER I DEN  
FØRSTE PERIODE AF 
SKOLEÅRET
Udover en masse daglig undervisning, 
vil hele Vigersted Skole blive involve-
ret i tre temadage med udgangspunkt 
i at vi er Unicef Rettighedsskole. I de 
tre dage vil der blandt andet være ak-
tiviteter ved »True North« og omkring 
Børns rettigheder og alle klasser vil 
udarbejde deres klassecharter for 
skoleåret 2018-19. Klassecharteret 
tager udgangspunkt i en eller flere ar-
tikler af FN’s Børnekonvention - som 
klassen bearbejder og formulerer de-
res tolkning af - hvad betyder det for 
os i vores klasse?

I september drager vores to klasser 
på 7. årgang på lejrskole. Vi har valgt 
fortsat at prioritere lejrskolen for 7. 
årgang med det primære formål at 
give de nydannede klasser en god 
mulighed for at få etableret et godt 
fællesskab fra skoleårets start - sam-
tidig med at der også er et fagligt 
indhold. 

Endelig er der traditionen tro »Skoler-
ne Motionsdag« fredag op til efterårs-
ferien- med masser af god motion for 
alle elever på Vigersted Skole. 

SKOLEFESTER
Som der tidligere er orienteret om 
på dette sted har skolebestyrelsen 
igangsat en proces med det formål at 
få skabt gode traditioner for skolefe-
ster på Vigersted Skole. Der har været 
nedsat en arbejdsgruppe med repræ-
sentanter fra skolebestyrelsen, elever 
og undertegnede. Arbejdsgruppen 
inviterede forældrerepræsentanter-
ne/ forældre til et møde i starten af 
juni, hvor tankerne blev præsente-
ret. Tankerne blev taget godt imod 
og de fremmødte var klar til at blive 
bindeled mellem arbejdsgruppen og 
alle deres klasses forældre.  Det er et 
vigtigt element fremover at involvere 
såvel elever, som forældre i gennem-
førelsen af festerne.

Der planlægges med én skolefest for 
eleverne på 7. - 9. årgang - denne 
fest placeres sidste fredag i septem-
ber. Planlægningen er i fuld gang - de 
praktiske opgaver vil blive fordelt mel-
lem forældre fra alle klasserne. 

Derudover planlægges en skolefest 
for 0. - 6. klasse. Her er det tanken 
at det skal være en fest for hele fa-
milien - og skolebestyrelsen håber at 
alle forældre bakker op omkring ar-
rangementet, således at både børn 
og voksne får en festlig aften. Der vil 
blive optræden, boder, forskellige ak-
tiviteter og diskotek. Alle de små kon-
krete opgaver vil blive fordelt mellem 
forældre - og elever.  

Det talstærke publikum 
til forårskoncerten.
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VIGERSTED SKOLE
Skoleleder Jette Wase Hansen
Ågerupvej 1, Ringsted
Tlf. 57 62 76 00
Fax  57 62 73 88
Lærerværelse: 57 62 76 34
mail: vigerstedskole@ringsted.dk
www.vigersted-skole.dk

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

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

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

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

SÆRLIGT PÅ   
VIGERSTED SKOLE
Jeg har tidligere beskrevet nogle af de 
forhold, som er særlige for Vigersted 
Skole og som altså ikke er en selv-
følge på alle Folkeskoler. Det drejer 
sig blandt andet om:

Udviklingssamtaler/ kontaktperso-
ner: Hver elev på Vigersted Skole 
tilknyttes en kontaktperson, som har 
et særligt øje for elevens trivsel og 
udvikling - både fagligt og socialt. 
Kontaktpersonen har samtaler med 
eleven i løbet af året. Formålet med 
samtalen er blandt andet at styrke 
elevens læring og trivsel og at sikre 
at elevens stemme bliver hørt.

Bevægelse og drama: Vi fortsætter 
med at integrere bevægelse i den 
faglige undervisning, som en metode 
til læring - det betyder at der ind-
går en aktivitet i alle lektioner, hvor 
eleverne ikke sidder på deres plads 
og arbejder med bøger eller pc. Er-
faringerne med bevægelse er at det 
styrker både elevernes læring og de-
res trivsel. Vi arbejder også med at 
styrke drama, som en integreret del 
af dagligdagen på Vigersted Skole - i 
udskolingen blandt andet via valgfa-
gene. 

Klassemøder: Vi arbejder med et fast 
ugentligt lærerstyret klassemøde ef-
ter en fælles model i alle klasser. På 
klassemøderne arbejdes systematisk 
med elevernes sociale og personlige 
kompetencer. Det overordnede mål 
med klassemøderne er at styrke ele-
vernes trivsel og læring.

»Kursus«: Alle elever har to ugentlige 
kursuslektioner. I perioder af fem 
ugers varighed deltager eleverne i 
kurser indenfor forskellige fagom-
råder. Lærerne fordeler eleverne på 
kurserne, som skal styrke elevernes 
faglige niveau, sikre faglig træning og 
udfordringer og tilbyde varierede og 
differentierede undervisningsformer. 

Endelig er Vigersted Skole Unicef ret-
tighedsskole - hvilket indebærer at 
vi involverer eleverne i at udarbejde 
klassecharter ud fra FN’s Børnekon-
vention og i det overordnede arbejde 
med at udvikle et positivt læringsmiljø 
for alle elever via Rettighedsrådet. 

NYT FRA 
SKOLEBESTYRELSEN
Der har været valg til skolebestyrel-
sen og den nye skolebestyrelse har 
konstitueret sig med Mette Arnecke 
som formand og Søren Schou Frand-
sen som næstformand. Derudover 
består skolebestyrelsen af følgende 
forældrevalgte medlemmer: Kristina 
Cornett, Lise-Lotte Neldal, Emil El-
lekrog Zeuthen og Anja Søby. Maria 
Galberg Nees er suppleant. 

Charlotte Nørgaard og Mette Winckler 
er medarbejderrepræsentanter. I star-
ten af skoleåret vælges to elevrepræ-
sentanter. 

Med venlig hilsen 
Jette Wase Hansen, Skoleleder
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0. klasses perspektivering 
af  Børnekonventionen.
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VIGERSTED FORSAMLINGSHUS 

www.vigerstedforsamlingshus.dk

12

BESTYRELSEN
Som det kan ses andet steds på si-
den, har Støtteforeningen for Vi-
gersted Forsamlingshus mistet sin 
mangeårige formand. Bo Nielsen var 
formand nummer 2 i de 35 år, for-
eningen har eksisteret.

Det betyder, at bestyrelsen har kon-
stitueret sig på ny. 

Ny formand er Anders Piil. Næstfor-
mand og kasserer er Mathea Jensen.
Udlejningsansvarlig er Liselotte Peter-
sen.

Medlemmer er: Michael Chiamtantuek
Uffe Larsen, Torben Ulrich er som 
suppleant nyindtrådt. Niels Arentoft 
er som suppleant nyindtrådt. 

 

STATUS OVER 
UDLEJNINGER
Huset har været udlejet 24 gange 
siden nytår. Mange mennesker har 
været glade for at holde deres fest 
i Forsamlingshuset. August og sep-
tember bliver travle, mens der i okto-
ber, november og december stadig er 
ledige weekender. Disse kan ses på 
www.vigerstedforsamlingshus.dk

HOVEDRENGØRING
Bestyrelsen behøver hjælp til hoved-
rengøring den 22. og 23. septem-
ber. Herunder kan ses nogle af de 
områder der skal rengøres. Bestyrel-
sen er der hele weekenden, men hvis 
man blot har en time eller to til overs, 
er der mange små opgaver. Bestyrel-
sen står for morgenmad kl. 9, ligesom 
drikkevarer forsynes begge dage. 
Hvis man er til stede til frokost, må 
man selv stå for den. I kan tilmelde jer 
en eller flere opgaver på mot.jensen@
gmail.com ligesom vi gerne vil have 
besked om I deltager i morgenmaden 
(af hensyn til indkøb.)

De fem vigtigste opgaver til hoved-
rengøring:

1)  Stole støvsuges, vaskes og tjekkes  
 for pletter og manglende dupper.

2) Der skal renses bag radiatorerne  
 og de skal vaskes.

3) Paneler, karme og døre vaskes. 

4) Ovnen i køkkenet renses.

5) Bordene vaskes og gennemgås  
 for tyggegummi og tape.

Derudover er der mange andre store 
og små opgaver.

HISTORIE
På vores hjemmeside er vi i gang 
med at opbygge en tidslinje. I må me-
get gerne gå ind og se på den. Hvis I 
kan tilføje noget, eller hvis I har gode 
historier fra husets tid, så skriv eller 
ring til Torben Jensen, mot.jensen@
gmail.com - tlf. 22 44 85 74. Rettel-
ser modtages også gerne i fald noget 
er ukorrekt.

AFFALDSCONTAINERE
Desværre er vi nu nødt til at sætte 
hængelåse på vores affaldscontaine-
re. Vi har flere gange oplevet, at andre 
smider affaldssække med bl.a. mad-
rester i containerne. De bliver imidler-
tid tømt efter en udtænkt plan, som 
følger festerne i huset. I sommermå-
nederne kan en sæk derfor komme til 
at ligge i for lang tid i sommervarmen. 
Sidst har en sæk fra en grillfest, der 
ikke er afholdt i huset, været årsag til 
alvorlige lugtgener i juli måned.

Mathea Jensen
Ågerupvej 26, 4100 Ringsted

 mot.jensen@gmail.com
tlf. 40505098

MINDEORD OVER BO NIELSEN

Torsdag den 17. maj indløb den triste nyhed at Bo Nielsen var afgået ved døden efter kort tids sygdom.

Bo var formand for Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus og havde været med siden starten i 1984. Bo 

bestyrede formandsposten i mange år indtil sin død. Det siger sig selv, at hans død efterlader Støtteforeningen 

med en plads, der bliver svær at fylde ud.

Bos viden om forholdene omkring forsamlingshuset, samt hans faglige kunnen, har været uvurderlig for bestyrel-

sen. Bo var en dygtig håndværker med mange nyttige kontakter. Han var lokalfødt og havde derfor en stor bekendt-

skabskreds i området. Han var et menneske med mange facetter. Han kunne være humoristisk og jovial. Han gik 

aldrig af vejen for en fest, hvor hans karakteristiske latter kunne høres.

Han udstrålede ro og moden overvejelse. Han kunne også være hård, hvis situationer spidsede til, men altid med 

et køligt overblik. Bo kunne være en benhård forhandler, hvilket kommunens embedsmænd flere gange har måttet 

sande. Han havde styr på paragrafferne. 

Han var regnskabskyndig og fungerede i mange år også som revisor i idrætsforeningen. Hans evne til at skære 

igennem var også kendt. Man var aldrig i tvivl om, hvor man havde Bo. Han sagde sin mening, men kunne også lyt-

te til og forstå argumenter for en anderledes holdning. Vi vil huske Bo for hans hjælpsomhed, når det brændte på. 

Støtteforeningen og Vigersted har mistet en markant profil. Vores tanker går til Lis og familien, som nu må undvære 

ham. Ære være Bo Nielsens minde.

Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus.
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KVÆRKEBY FRISKOLE

KÆRE ALLE SAMMEN
Så er det igen tid til at fortælle lidt 
om, hvad der er sket på Kværkeby Fri-
skole i de sidste 3 måneder af stort 
og småt.

Efter en velfortjent og historisk meget 
varm sommerferie, kunne vi begynde 
det nye skoleår op med en helt cen-
tral milepæl for vores lille skoles liv 
og udvikling. Det skete da vi, søndag, 
den 12. august, igen kunne byde vel-
kommen til vores 166 elever og at 
der blandt dem, for første gang var 9. 
klasses elever på skolen. 

At vi nu endelig har 9. klasser på sko-
len er noget ganske særligt og det 
vidner om, at vi ikke bare er på rette 
vej og har fået lagt fundamentet for 
vores måde at drive og udvikle vores 
skole på. Vi føler i høj grad også, at 
selve skolen pædagogisk drives som 
en færdig skole, der skal videreudvik-
les på, som alle andre skoler skal. Så, 
ja der er stadig meget vi gerne vil med 
skolen og meget vi godt kan forfine, 
men grundlæggende, så hviler vores 
hverdag på skolen nu på et sundt og 
godt grundlag.   

Da børnehaven 5. stjernen desværre 
har været nødt til at flytte ind til Ring-
sted, fik vi overdraget lokalerne tidli-
gere end vi havde aftalt og regnet med 
og dette er både ærgerligt og rigtig 
godt. Ærgerligt, fordi vi dermed ikke 
har en lokal forankret børnehave lige 
bagved og rigtig godt, fordi vi nu har 
mulighed for at få den plads, som vi 
reelt har behov for grundet vores store 
elevfremgang. Resultatet er, at vores 
sidste samlæste klasse nu kan nu få 
lov til at udvikle sig til 2 selvstændige 
enheder gennem et yderligere elevop-
tag til vores 3. og 4. klasser.   

DEN GAMLE BØRNEHAVE 
ER NU INDRETTET TIL  
INDSKOLINGSELEVERNE
For at kunne begynde vores indsko-
ling i de nye lokaler, har de gamle 
børnehavelokaler summet af hånd-

VELKOMMEN TIL VORES  
NYE LÆRER JUNE
Da en af vores nye medarbejdere, 
efter kort tids ansættelse, fik tilbudt 
en lederstilling i skoleverdenen, som 
han ikke mente han kunne sige nej til, 
måtte vi naturligt se os om efter ny 
dygtig medarbejder.  

Det er selvfølgelig altid ærgerligt, når 
nogen stopper lige før en sommer-
ferie, for alt er jo på plads omkring 
fagfordelingen og skemalægningen 
for næste skoleår. Glæden var derfor 
også stor, da vi var så heldige, at vi 
hurtigt fik ansat en rigtig dygtig og 
erfaren lærer. Hun hedder June og 
kommer sjovt nok, netop fra Ringsted 
Lilleskole, som vores tidligere kollega 
nu er blevet pædagogisk leder for.  Vi 
vil her gerne byde dig rigtig hjertelig 
velkommen til Kværkeby Friskole. 

EFTERÅRET ER NU OGSÅ 
NOGET SÆRLIGT
Til sidst vil jeg komme med en lille 
afstikker til vejret, som vi danskere 
jo taler meget og længe om. Der var 
en italiener, der engang fortalte, at vi 
danskere var nødt til at inddele året i 
4 årstider, for at kunne holde alt den 
mørke tid ud, som vi har. Til ham vil 
jeg blot sige, at jeg faktisk er rigtig 
glad for vores nordlige klimaforhold, 
for det giver mig jo netop muligheden 
for, at glædes over de ændringer som 
hele tiden sker omkring mig. 

Vi er godt nok på vej ind i efterårets 
lidt mørkere, våde og kølige tid, men 
det er samtidig også en utroligt smuk 
tid, hvor vi kan glædes over alle de 
skønne brune, rødlige og gyldne far-
ver som vi omfavnes af fra naturens 
side.  Ja, sommeren var ganske vist 
fantastisk på mange måder, men jeg 
blev også til sidst træt af den evige 
knastørre stillestående fugtige varme, 
og sukkede til sidst efter den dejlige 
danske sommerbyge, der friskede det 
hele op.  

Med ønsket om, at I alle får et smukt 
og dejligt efterår, så slutter jeg dette 
lille nyhedsbrev af.

Jan Glerup, Skoleleder

værkere der har flyttet vægge, lavet 
gulve, ændret elinstallationer og re-
noveret toiletter, så de kunne bruges 
af større børn. Vores pedel Martin og 
hans pedelmedhjælper har også haft 
travlt med at male og istandsætte hele 
området, så det i dag fremstår lyst og 
venligt.  Resultatet har været, at de 
bestående små lokaler nu er blevet 
gjort større og at de nødvendige in-
stallationer af interaktive projektører, 
nye møbler med videre, nu også er på 
plads. 

Den gamle børnehaveklasse er ved at 
blive klargjort til musiklokale, hvilket 
vi virkeligt har savnet og der er også 
etableret et ny toilet på Ældstegan-
gen, der sikrer, at de ikke behøver at 
gå alt for langt. 

Vi har også fået nogle større uden-
dørsområder og børnehavens tidli-
gere legeplads er således nu blevet et 
dejligt legeområde, som vores mind-
ste elever kan boltre sig i.  Endelig har 
vi i flere år ønsket, at etablere et om-
råde, som vores store elever føler er 
deres og som indrettes til netop dem.

JUNIORPÆDAGOGER   
I SFOEN 
Vores ønske om at tilknytte juniorpæ-
dagoger til vores SFO er nu igangsat 
og vi har store forventninger til, at 
SFO børnene og vores store elever, 
alle får noget rigtig godt ud af det. 

Mandag til torsdag er der således, 
hver dag, 2 store elever, der er an-
sat til at lege, spille, tegne eller andet, 
sammen med SFO børnene. Disse ju-
niorpædagoger er således ansat som 
ungarbejdere, til at være lege- onkler 
og tanter i vores SFO. 

Det er stadig skolens pædagoger i 
SFOen, der har ansvaret for det alt 
pædagogiske arbejde, men SFO bør-
nenes får til gengæld muligheden af, 
at have aktive unge, der er der for 
dem og på deres præmisser.  

Vi vil senere evaluere hele opstarten 
for at sikre os, at ordningen fungerer 
efter hensigten. 

13
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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 
2857 8431 
fia@ringsted.dk
 
Næstformand: Peter Skovgaard 
Fjellebrovang 11 
4100 Ringsted 
3053 8402 
pcskovgaard@outlook.dk 

Kasserer: Mogens Dinesen 
Bjergvej 26 
4100 Ringsted 
2174 8181 
m.dinesen@mail.dk 

Sekretær: Kirsten Johannsen 
Adamshøjvej 18 
4100 Ringsted 
2242 9886 
ahv4100@gmail.com
 
Best. Medl.: Thomas Kroghøj 
Fjellebrohuse 32 
4100 Ringsted 
4241 0488 
tkroghoej@gmail.com
 
Indkøb: Poul Jensen 
Fjellebrovang 25 
4100 Ringsted 
2421 7192 
janne.kleffel@koege.dk
 
Sponsorkontakt: Lis Stuckert 
Nordbæksvej 44 
4100 Ringsted 
janstuckert@hotmail.com
 
Ad hoc: Jytte Poulsen 
Bjergvej 44 
4100 Ringsted 
2257 5227 
morpoul@gmail.com
 
Birgit Nielsen 
Nordbæksvej 68 
4100 Ringsted 
5313 0197 
birgitnielsen@mail123.dk

BORGERFORENINGENS 
BESTYRELSE 2018

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

KVÆRKEBYFEST 2018
Indbydelse              

Lørdag 13. oktober 
kl. 18.00
inviterer 

Borgerforeningen 
til fest 

på Kværkeby Friskole 

Borgerforeningen byder på en veltilrettet forret, og bagefter er der en super 
buffet med tre forskellige slags kød og diverse salater og kartofler. Det hele er 
som sædvanlig anrettet af Rønnedevejens Købmand. 

I baren har vi igen i år sørget for, at der udskænkes fadøl fra det næsten lokale 
Braunsteinbryggeri i Køge, og så er der selvfølgelig det sædvanlige sortiment, 
der sælges til vores billige Kværkebypriser.

I år er det lykkedes at få et femmands orkester inkl. sanger/sangerinde til at 
spille op til dans denne aften. Der bliver noget for enhver smag - der er hits fra 
60’erne op til de nyeste hits - både danske og engelske. 

Alt dette for kun 275 kr. pr. person ved tilmelding in-
den den 21. september - herefter er prisen 300 kr.

NYHED I ÅR: Sjovt og flot revyshow med  
»Underholdning fra dengang farfar var ung«.

IGEN I ÅR ER DER: Stort lotteri om alle de 
flotte gevinster, vi har modtaget fra vores  mange 
sponsorer.
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TILMELDING 
til Finn Andersen

på tlf. 2857 8431 
senest  5. oktober 
2018  - bedst om 

dagen.  



1515

DE GRØNNE PIGESPEJDERE

www.vigerstedspejder.dk

De grønne pigespejdere i Vigersted 
har denne sommer oplevet en masse 
spændende ting endnu en gang, for 
det er aldrig kedeligt at være med 
hos os. 

Søndag d. 9 juni afholdt region 
Østersø en turnering kaldet Sølvpløk, 
hvor Vigersteds pigerspejdere deltog. 
Temaet var "Fangerne på Fortet" og 
pigerne skulle i løbet af dagen samle 
nøgler. Den ene af patruljerne som 
deltog vandt tilmed 2. pladsen.

Gruppen har været på sommerlejr på 
Thurøbund Spejdercenter. Lejren 
startede med at Leoparderne (12-14 
år) skulle tage toget alene uden le-
dere og derefter gå 9 km til spejder-
centeret. Pingvinerne (9-10 år) kørte 
i bil ned til de sydfynske øhav, sam-
men med al spejdergrejet. Nede på 
centeret blev spejderne instrueret i, 
hvordan man tog sin redningsvest or-
dentligt på og derefter hvordan man 
gør en optimistjolle og en thurøjolle 
klar til sejlads. Alle pigespejderne var 
rigtig seje og allerede første dag sej-
lede de fleste piger i kano ude på 
vandet. Nogle af pigerne tog også 

mod til sig og stod på Stand Up Padd-
le Boards, hvor man står op og padler 
sig frem. 

Midt på ugen tog spejderne på hejk. 
Leoparderne sejlede Thurø rundt i 
kano og Pingvinerne sejlede i motor-
båd og gik 10 km. Begge patruljer 
overnattede andetsteds end spejder-
centeret. Hele spejdergruppen tog 
også en tur til Svendborg, hvor grup-
pen både oplevede Naturama og 

PIGESPEJDERNE MELDER KLAR TIL NYE UDFORDRINGER

Svendborgs byliv. Desuden spiste 
gruppen samlet frokost midt i en park 
i byen.

 Mange af billederne fra lejren ligger 
på Spejderne i Ringsted's instagram-
profil, hvor spejdergrupperne i Ring-
sted lægger billeder op fra deres lejre 
og andre spændende arrangementer. 
Man kan følge med på profilen, som 
hedder @spejderne_i_ringsted.

Caroline Gylling Jørgensen
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vigersted-kvaerkeby.dk

HØST- OG KILDEMARKEDSGUDSTJENESTE 
I VIGERSTED 

Tradition og variation tager hinanden i hånden, når vi d. 16. september 
kl. 10.30 mødes til Høstgudstjeneste i Vigersted Kirke. Menighedsråd 
og graver har sammen sørget for meget smuk pyntet kirke - enkelt og 
bæredygtigt med naturens produkter på alter og buketter. 

Spillemændene varmer op i våbenhuset med glade toner og danser os 
ud - helt skønt!

Gudstjenesten indeholder nye 
og gamle velkendte høstsal-
mer sammen med koret. 

Efter gudstjenesten fortsætter 
festen på Kirkeengen til Kil-
demarked med boder, spille-
mandsmusik, cirkus og græs-
kar- og solsikke konkurrence.

 

Så er sommerferien slut og jeg tror at flere af strikkerne glæder sig til, at vi 
skal mødes igen.

Det gør vi ONSDAG DEN 29. AUGUST KL.10-13 I KONFIRMANDSTUEN 

Vi skal hygge os med kaffe, te og brød og så skal vi høre, hvordan sommeren 
er gået!

Jeg har fundet nye opskrifter og garn frem, så vi kommer ikke til at kede os.

Vi har stadig ledige pladser så mød op - vi har garn, pinde og gode ideer!

Lena Uldall, mobil: 21 19 48 17
Lena@brixager.dk

NØRKLERNE FRA VIGERSTED OG KVÆRKEBY
RINGSTED OG BENLØSE

KLAVERKONCERT 
MED KATRINE 

GISLINGE
Onsdag d. 26. september kl. 
19.30 i Vigersted kirke

Katrine Gislinge er koncertpia-
nist og har spillet både solo- og 
kammermusikkoncerter over det  
meste af Europa og USA. Hun 
er en ægte dansk verdensstjer-
ne og det er lykkedes os at få 
hende til at komme og spille 
solokoncert på Vigersted kirkes 
nye flygel. 

Katrine Gislinge var den første 
danske pianist, der indspillede 
for Deutsche Grammophon, og 
komponister som Per Nørgård 
og Bent Sørensen har dedike-
ret værker til hende. Hun vil 
for mange være kendt fra to af 
DR’s store klassiske satsninger, 
hvor hun optrådte som delta-
ger i henholdsvis »Den klassiske 
musikquiz« og som læremester i 
»Vidunderbørn«.

Der venter en helt særlig ople-
velse i Vigersted kirke onsdag d. 
26. september. 

Billetter til 125 kr. købes ved 
indgangen. 
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UNG KIRKE MUSIKGUDSTJENESTE MED
»ME AND MARIA« 

Fredag d. 9. november kl. 19 er der 
gang i Vigersted Kirke med lyseffekter 
og blide nordiske toner fra vores lo-
kalområdes »Me and Maria«. Til denne 
aften har »Me and Maria« og præsten 
sammen tilrettelagt en aften særligt for 
konfirmander og deres familie, - men 
andre er naturligvis velkomne! 

Evangeliet forkyndt i ord og toner og lys 
og stemning, konfirmanderne medvirker og kirken bliver sikkert fyldt! 

NYT VOKSENKOR
De sidste par år har kirkerne haft et ad-hoc-
kor også kaldet sommerkoret og julekoret. 
Der har været to forløb om året, og det har 
været en stor succes. Efter mange opfordrin-
ger prøver vi derfor nu at oprette et voksenkor, 

som øver fast hver uge og vi håber, at mange har lyst til at være med. 
Koret kommer til at øve om onsdagen kl. 18.45-20.15 i Vigersted kirke. 
Første gang bliver onsdag d. 19. september. Der vil dog stadig være 
mulighed for at være med i kortere forløb, som tidligere, da vi stadig invi-
terer til sommerkor og julekor i henholdsvis november og maj måned. Her 
udvider vi koret med alle, som har lyst til at være med til korprøverne om 
onsdagen i november måned og til »Syng julen ind« d. 5. december i 
Kværkeby kirke.
Hvis du kan lide at synge og har lyst til at være med i Vigersted og Kværke-
by kirkers nye voksenkor eller være med i julekoret til november, så giv lyd.

Kontakt og tilmelding sker til 
organist Mia Engsager på  

miaengsager@gmail.com eller 
tlf. 26 25 64 90.

BABYSALMESANG
Vi tænker alle meget over, hvad vi putter i vo-
res børns mund, men tænker vi mon på, hvad vi 
putter i deres ører? Musik og sang er kilden til 
meget glæde og kan være døren ind til vores fø-
lelser og det nyfødte barn er mere modtageligt 
for lyde og sang end på noget senere tidspunkt 
i livet. Det er også her, hvor man som mor el-
ler far har mulighed for at være sit eget barns 
yndlingssanger - barnet foretrækker nemlig at 

høre sine forældres stemmer mere end noget andet i den første tid og 
det skal da udnyttes 

Til babysalmesang synger vi salmer fra den store salmeskat, vi er beriget 
med i Danmark. Vi vugger babyerne, blæser sæbebobler, danser og syn-
ger. Det er en stund med barnet i centrum og det varmer ens hjerte, når 
man ser hvor meget børnene nyder det. 

Så meld dig til efterårets babysalmesang, som af pladshensyn foregår i 
Vigersted kirke. Det er for alle babyer fra 2-10 måneder og deres foræl-
dre. Man melder sig til ved at skrive til Mia og oplyse sit eget og barnets 
navn samt barnets fødselsdato. 

Holdet starter torsdag d. 30. august kl. 10.30 og mødes hver torsdag 
til og med d. 8. november. Der er ikke babysalmesang i uge 42. 

BØRNE- OG 
UNGDOMSKOR

Vigersted og Kværkeby kirker 
har to kor for børn og unge: 

Englekoret for børn fra 1.-4. 
klasse og Ungdomskoret for 
børn fra 5. klasse og op. I Eng-
lekoret lærer vi at synge sjove 
sange, vi synger kanons med 
bevægelser til og arbejder med 
rytmer og musikalfabetet. I Ung-
domskoret synger vi flerstem-
migt, både på dansk og engelsk, 
og når man er fyldt 13 år får 
man løn for at synge til guds-
tjenester. Begge kor tager ud til 
korstævner, synger koncerter og 
til gudstjenester i løbet af året. 

Sted: Konfirmandstuen i Vi-
gersted Præstegård. 
Tid: Englekoret onsdag kl. 
15.45-16.45 og Ungdomsko-
ret onsdag kl. 17-18.30. 
Første gang efter sommerferien 
er d. 29. august. 

MUSIKALSK
LEGESTUE FOR 

BØRN FRA 1-3 ÅR
Som noget nyt tilbyder vi musi-
kalsk legestue for dagplejebørn 
og børn sammen med deres for-
ældre torsdage kl. 9.30-10.15 
i Vigersted kirke. Der er plads 
til max. 15 børn på holdet. og 
det er Vigersted og Kværkeby 
kirkers nye kirke-kulturmedar-
bejder Laila Rong Hanna og or-
ganist Mia Engsager vil synge 
og lege med børn og voksne. 

Første gang er torsdag d. 13. 
september og det er gratis at 
deltage. Vi mødes 8 torsdage. 
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LOKALNYT UDGIVES AF: Viger-
steds og Kværkebys menighedsråd 
samt institutioner og foreninger.
REDAKTION: Anne-Marie Nybo 
Mehlsen (ansvarshavende) Mariann 
Hansen (kasserer) Asger Bak, Berit 
Galberg.
ANNONCER PR. ÅR: Pris: 850 kr. 
inkl. moms for 4 annoncer,   
kontakt Berit Galberg, berit@galberg.
dk / tlf. 22 21 23 25.
FORENINGER PR. ÅR: (inkl. moms): 
1/1 side 1250 kr. inkl. moms 
Mindre indlæg pr. gang min. 500 kr.
BIDRAG TIL LOKALNYT: reg. nr. 
1551 konto nr.  451 5706.
Indlæg kan sendes til: amnm@km.dk
OPLAG: Omdeles gratis til 1.050 
husstande fire gange årligt. 
LAYOUT & TRYK: Team Lynderup, 
Videbæk · tlf. 97173408
FORSIDEFOTO: Brian Groth
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Ikke effektivt, ikke propfyldt, ikke forhastet men 
meget stille og med stor ro er lørdag d. 17. nov. 
hele dagen i og omkring Vigersted Kirke. En hel 
retræte dag med mulighed for at finde ro, lytte, 
mærke, sanse, være, mens vi synger, beder, me-
diterer, vandrer, spiser lidt og tager dagen ind 
sammen. 

Dagen er arrangeret af sognepræsterne Anne-
Marie og Hanne Vesth (Ringsted) som sogneretræte for Vigersted- 
Kværkeby og Ringsted sogne. Søndag d. 18. nov. er der gudstjeneste i 
Vigersted Kirke, der indledes med stilhed og musik en times tid før og 
har retræten med som tema i den almindelige højmesse. 

Retræten lægger vægt på, at både nybegyndere og øvede skal kunne 
være med. Stilheden indbyder dig først til at hvile og bare være og san-
se. Dernæst kan stilheden give dig en særlig erfaring af Guds nærvær, 
give fornyet livsmod og livsglæde til hverdagen derhjemme.

Folder om retræten ligger i kirkernes våbenhus.

RETRÆTEDAG I VIGERSTED

SANGCAFÉ
Den sidste tirsdag i måneden i 
september, oktober og novem-
ber inviteres alle til sangcafé i 
konfirmandstuen i Vigersted 
præstegård kl. 10.30-12.00. 
Med Højskolesangbogen, Sal-
mebogen og den nye Kirke-
sangbog i hånden synger vi 
nye og gamle sange og hygger 
os i hinandens selskab. Efter at 
have rørt stemmerne serveres 
en let frokost. Det er gratis at 
deltage, men man er velkom-
men til at give en mønt til vel-
gørende formål.

Sted: Konfirmandstuen i Vi-
gersted Præstegård
Tid: Tirsdag d. 25. septem-
ber, 30. oktober og 27. no-
vember kl. 10.30-12.00.

Tre aftener i november slår Kirkehøjskolen Midtsjælland dørene op for 
tre gode tænkepauser. 

Pia Søltoft taler om troens rolle i en gudløs tid og Søren 
Kierkegaards syn på det religiøse som et grundmenne-
skeligt vilkår. Foredragsholder Pia Søltoft er Ph.d i teo-
logi, forfatter til flere bøger om Kierkegaard og sogne-
præst ved Marmorkirken. Tirsdag d. 6. november kl. 

19.00 i Vigersted Konfirmandstue. 

Bertel Nygaard fører os ind i håbets dimensioner, og 
viser, hvordan nye eksistensbetingelser ændrer dets for-
mer. Vores håb kan vise, hvem vi er, har været og kan 
blive. Foredragsholder Bertel Nygaard er lektor i mo-
derne historie ved Aarhus Universitet og forfatter til bl.a. 
bogen Håb, der udkom i 2014 i Aarhus Universitetsforlags serie Tæn-
kepauser. Torsdag d. 15. november kl. 19.00 i Haraldsted Konfir-
mandstue. 

Som den store prik over i’et sætter Anne Marie Pahuus 
kærlighedens lys på og holder fast i , at ikke al kær-
lighed er ekstrem, men også et hverdagsfænomen, der 
sætter dagsordenen for, hvordan vi indretter vores liv og 
samfund. Lektor i filosofi og prodekan Anne Marie Pa-
huus er foredragsholder denne aften og er bl.a. forfatter 

til bogen Kærlighed, der udkom i 2013 i Aarhus Universitetsforlags serie 
Tænkepauser. Onsdag d. 21. november kl. 19.00 i Jystrup Stalden.

KIRKEHØJSKOLE OM 
TRO, HÅB OG KÆRLIGHED 
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HVOR HENVENDER
 MAN SIG VED DÅB, 
BEGRAVELSE MM.?

DÅB - aftales med sognepræsten.

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

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

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

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

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

Kirke-Kulturmedarbejder Laila Rong 
Hanna

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. 45 80 23 96, soeren@dlgtele.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SIDEN SIDST

VIGERSTED SOGN
DÅB
10.06.18  Benjamin Fuldby-  
 Johansen

22.06.18  Lasse Bynk Nordstrøm

   

VIEDE OG VELSIGNEDE
19.05.18  Pernille Bransholm   
 Strandberg og Michael  
 Strandberg Bransholm

23.06.18  Louise Bonni Pulz og   
 Christian Walter Pulz

14.07.18  Karina Ploug Frandsen  
 og Ulrik Martorin Nielsen

DØDE OG BEGRAVEDE
17.04.18  Peter Stephansen Hansen
17.05.18  Gerda Larsen
17.05.18  Peter Bo Nielsen
16.06.18  Edith Karen Nielsen
23.06.18  Inga Kristine Larsen
28.06.18  Jørgen Henri Christensen
10.07.18  Inge Ketty Vestergaard
13.07.18  Børge Møller

KVÆRKEBY SOGN
DÅB
02.06.18  Geo Agerholm Ruthmann
02.06.18  Diana Raunsgaard   
 Lieblein
02.06.18  Nohr Jim Hartvig Dahl  
 Hartmeyer
10.06.18  Karla Berg Carlsen

SAMTALE 
OG SJÆLESORG

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

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

VIGERSTED-KVÆRKEBY 
LOKALNYT 

Nr. 4 - 2018: deadline 5. nov.
- udkommer 5. - 9. december.
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LOKALNYT 
ER IKKE KUN ET 

KIRKEBLAD
Som du sikkert har bemærket, så 
er der øverst på forsiden en ekstra 
titel på Lokalnyt: »Kirkebladet.nu«. 
Dette skyldes, at PostNord, der 
nu igen omdeler bladet, kræver en 
fælles titel for at opnå en fordel-
agtig pris. Derfor er det alene et 
spørgsmål om teknik.
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DAG TIDSPUNKT ARRANGEMENT STED
  4. sept. 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved

  9. sept.   9.00
10.30

15. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste Vigersted Kirke (tårn)(K) 
Kværkeby Kirke

  9. sept. 10.00 Krible krable for børn Kværkeby Fuglereservat

16. sept. 10.30 Høst- og kildemarkedsgudstjeneste Vigersted Kirke

16. sept. 11.30-16.00 Kildemarked på Kirkeengen. Vigersted Lokalråd/ Aktivitetsudvalget Kirkeengen i Vigersted  

17. sept. 18.30 Hjemmeside-workshop. Landsbyklyngen Søhøjlandet            Vigersted Skole (T)

18. sept. 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved*

23. sept.   9.00
10.30

15. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste 
15. søndag efter trinitatis · Ung Kirke 

Vigersted Kirke (tårn)(k) 
Kværkeby Kirke

25. sept. 10.30 - 12.00 Sangcafe Vigersted Konfirmandstue

26. sept. 19.30 Klassisk klaverkoncert med Katrine Gislinge Vigersted Kirke (E)

29. sept. 10.00 Natur og kultur i Søhøjlandet-bustur. Landsbyklyngen Søhøjlandet Haraldsted Forsamlingshus (T+E)

30. sept.   9.00
10.30

18. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste Jystrup Kirke
Kværkeby Kirke (K)

  4. okt. 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved*

  5. okt. 18.30 Høstfest med spisning og revy. Vigersted Dilettanten Vigersted Forsamlingshus (T+E)

  6. okt. 15.00 Revy. Vigersted Dilettanten Vigersted Forsamlingshus (E)

  7. okt.   9.00
10.30

19. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste Vigersted Kirke (K)
Kværkeby Kirke

  9. okt. 19.00 Koncert »Souls of Syria« med Laila Rong Hanna Kværkeby Kirke

13. okt. 18.00 Kværkebyfest 2018. Fjellebro-Kværkebyegnens Borgerforening         Kværkeby Friskole (T+E)

14. okt. 10.30 20. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste Kværkeby Kirke (dåb)* 

16. okt. 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved*

21. okt.   9.00
10.30

21. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste Jystrup Kirke
Vigersted Kirke

25. okt. 19.30 Egnsspil Informationsmøde. Vigersted Dilettanten Vigersted Forsamlingshus

28. okt.   9.00
10.30

22. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste Valsølille Kirke
Kværkeby Kirke (K)

30. okt. 10.30 - 12.00 Sangcafe Vigersted Konfirmandstue

  4. nov. 15.00
17.00

Alle Helgen · Musikgudstjeneste Kværkeby Kirke (kor)
Vigersted Kirke (kor)

  6. nov. 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved*

  6. nov. 19.00 - 21.00 Kirkehøjskole »TRO« Vigersted konfirmandstue (E)

  9. nov. 19.00 Ung Musikgudstjeneste med »Me and Maria« Vigersted Kirke

11. nov. 10.30 24. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste Kværkeby Kirke

15. nov. 19.00 - 21.00 Kirkehøjskole »HÅB« Haraldsted konfirmandstue (E)

17. nov.   9.00 - 22.00 Retræte Vigersted Kirke (E)

18. nov.   9.30 - 10.15
10.30

Stilhed og musik
25. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste

Vigersted Kirke
Vigersted Kirke

20. nov. 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved*

21. nov. 19.00 - 21.00 Kirkehøjskole »KÆRLIGHED« Jystrup Stalden (E)

25. nov.   9.00
10.30

Sidste søndag i kirkeåret · Gudstjeneste Kværkeby Kirke*
Jystrup Kirke*

27. nov. 10.30 - 12.00 Sangcafe Vigersted Konfirmandstue

  2. dec.   9.00
10.30

1. søndag i advent · Gudstjeneste Vigersted Kirke (K)
Kværkeby Kirke (K)

  4. dec. 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved

  5. dec. 18.00 Syng Julen ind Kværkeby Kirke

  9. dec. 10.30 
11.30 - 16.00

2. søndag i advent · Gudstjeneste Valsølille Kirke
Vigersted Kirke 

  9. dec. 15.00 VIF´s Juletræsfest     Vigersted Forsamlingshus
16. dec.   9.00

10.30
3. søndag i advent · Gudstjeneste Kværkeby Kirke*

Jystrup Kirke*
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