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www.vigersted-if.dk

VIGERSTED IDRÆTSFORENING

BESTYRELSEN SIDEN SIDST
Vinteren er over os og sæson 
2017/2018 er kommet godt i 
gang.  Afdelinger i vores idrætsfor-
ening summer af liv og god energi 
i både hallen, gymnastiksalen og 
forsamlingshuset.  

Igen i år havde vi en stand på Kilde-
markedet, hvor vi i år solgte pop-
corn og lavede hjemmelavet is, 
som blev en stor succes. 

Nu er det december og julen nær-
mer sig. Traditionen tro har vi net-
op afholdt vores årlige juletræsfest 
i forsamlingshuset. Der blev danset 
om det flotte juletræ, som Laura og 
Kasper Rossing igen havde spon-
soreret til Vigersted Idrætsforening, 
mange tak for det. Forsamlingshu-
set blev fyldt med en fantastisk jule 
stemning, og med dejlig julemusik 
- spillet af Knud Brixager på sit fly-

gel. Vi var også heldige at juleman-
den kom forbi med julegodteposer 
til alle børnene.

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

Hjemmeside: www.vigersted-if.dk 
Karina Kristensen

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

Vi er nu snart halvvejs i gymnastik-
sæsonen og alle hold er i fuld gang. 

Børneholdene træner flittigt til gym-
nastikopvisningen, hvor I vil få at se, 
hvor dygtige de er blevet. Sæt alle-
rede nu x i kalenderen d. 10. marts!

 Hvis man har et barn eller barne-
barn på 1-3 år, så har VIF et fanta-
stisk tilbud om gymnastik i Viger-
sted Hallen hver lørdag kl. 9-10. 
Her er der mulighed for at bruge 
den store hal og alle redskaberne til 
at tumle og hygge sig med sit barn. 
Det giver både smil på læben og 
sved på panden (for både børn og 
voksne). Ældre søskende er natur-
ligvis også velkomne til at deltage. 
Så kom og vær med!

Idrætsforeningens samarbejde med 
SFO’en om at tilbyde håndbold har 
hen over efteråret været i gang med 
stor succes! Vi arbejder på at få det 
sidste på plads for at kunne tilbyde 
håndbold fremadrettet.

Gymnastikafdelingen er stadig inte-
resserede i at få nye medlemmer og 
instruktører. Man er velkommen til at 
byde ind med, hvad end man kan. Vi 
står blandt andet og mangler en, der 
har lyst til at stå for det mere orga-
nisatoriske og være formand for 
»gymnastikken«. Kontakt en af  in-
struktørerne eller VIF’s forretnings-
udvalg hvis du har spørgsmål eller er 
interesseret.

Julie Zeuthen

GYMNASTIK

Magic Mix er kommet rigtig godt i 
gang med sæsonen. Vi er glade for at 
have så mange børn på holdet. 

En typisk gymnastiktime består af en 
grundig opvarmning, hvor vi bl.a. ar-
bejder med styrke og smidighed. Der-
efter forsætter vi med forskellige klas-
siske gymnastikøvelser, som kan være 
vejrmøller og kolbøtter på vores air-
track. Sidst og bestemt ikke mindst 
øver vi forskellige spring på trampolin 
og måtter. 

Magic Mix er for drenge og piger mel-
lem 1. til 3. klasse, som har lyst at 
springe og lave gymnastik. 

Vi har i øjeblikket ca.15 glade og fri-
ske børn på holdet. Vi træner hver 
tirsdag mellem 17:00 og 18:00, så 
hvis der er nogen, som har lyst til at 
være med, er de meget velkommen.   

Med venlig hilsen 

Henriette og Karina

MAGIC MIX 

Flagermus.

Torsdage kl. 9.30 i Forsamlingshu-
set. Vi er 23 på gymnastikholdet, 
hvor vi arbejder med styrke, balance, 
smidighed og kondition krydret med 
god musik og gerne med et godt grin. 
Efter en times gymnastik mødes vi 
med billard-folkene og drikker kaffe 
og synger lidt. Vi holder juleafslut-
ning d. 14. december og mødes 
igen efter jul d. 4. januar.

Har du lyst til at være med, så kontakt 
instruktør Berit Galberg mobil 22 21 
23 25

VAKSE VOKSNE ER  
KOMMET GODT IGANG

Flaskkast
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Så er der atter håndbold i Vigersted 
Idrætsforening. I samarbejde med 
SFO har vi startet håndbold, i første 
omgang for børn i svarende til 3. - 5. 
klasse, men man behøver ikke at gå i 
SFO for at deltage. Her er åbent for 
alle.

Vi træner fortsat tirsdag fra 16.00 - 
17.00 i hallen. Selvom det har været 
efterårsferie er vi glade for at se de 
samme deltagere, som ca. er de her 
15-16 ivrige børn. Men der er stadig 
plads til flere, så hold jer ikke tilbage 
- kom frisk.

VI TRÆNER STADIG HÅNDBOLD

Frem til nytår kører vi det som et for-
søg og deltagelse er gratis, men efter 
nytår er det kun idrætsforeningen der 
står for træningen og så skal der be-
tales et mindre kontingent.

Vi har været i kontakt med DGI’s 
håndboldafdeling bl.a. omkring delta-
gelse i begynderstævner og vi håber 
der bliver mulighed for det.

Hvis man er interesseret i at høre 
nærmere kan man henvende sig til:

Malena Larsen 22 25 11 32 og/eller 
Niels Arentoft 29 67 94 51.

Mvh. Niels, Cecilie og Malena.

FESTLIG FØDSELSDAG I TRÆNINGSCENTRET

Omkring 100 personer lagde ve-
jen forbi Vigersted hallen, da Træ-
ningscentret holdt Åbent Hus d. 5. 
nov..

Hallen summede af aktivitet, både 
i Træningscentret, hvor maskiner-
ne blev flittig afprøvet, i spinnings-
rummet, hvor cyklerne snurrede 
og nede i hallen, hvor crossfit-fol-
kene trænede.

Der var flere konkurrencer og fine 
præmier blev uddelt. Mange be-
nyttede det gode fødselsdagstil-
bud om indmeldelse i Trænings-
centret og benyttede også 
lejligheden til at få målt BMI og 
fedtprocent, samt at få vejledning 
om kost og træning af centrets 
kostvejleder.

TAK FOR STØTTE TIL 
TRÆNINGSCENTRETS 
10 ÅRS JUBILÆUM

Pedan - Køge
New Nordic - Roskilde

Borup Apotek
Bøger& Papir - Borup

Nordea - Ringsted
Intersport - Ringsted

SuperBrugsen - Ringsted
Engle Blomster - Ringsted
Natur og Trivsel - Ringsted

Bagger Låse&Alarm - Ringsted
Arbejdernes Landsbank

- Ringsted

Måling af  BMI 
og fedtprocent.

Taler fra Borgmester Henrik 
Hvidesten og DGI Chalotte 
Agergaard pointerede vigtighe-
den af, at de gamle idrætsfor-
eninger fornyer sig med spæn-
dende aktiviteter og glædede 
sig over, at så mange frivillige 
gennem tiden har lagt tid og 
kræfter i opstart og daglig drift 
af Træningscentret. En særlig 
hyldest fik Formand Kurt Noack 
for sit utrættelige arbejde for at 
udvikle træningscentret, som 
også tilbyder spinning og cross- 
fit flere gange om ugen. In-
struktørerne overrakte Kurt Noack en 
gave, da han fyldte 75 år dagen efter 
- han er et forbillede for mange, der 
træner i Vigersted!

Arrangørerne takker alle, der lagde 
vejen forbi Hallen og var med til at 
gøre 10-års fødselsdagen til en 
festlig oplevelse. Også tak til de 
sponsorer, der støttede arrange-
mentet.

Berit Galberg

Kurt Noack viser borg-
mester Henrik Hvidesten 

Træningscentret

Crossfit

Planken

Instruktion
spinningscykel.

Fo
to

s:
 K

im
 F

or
m

sg
aa

rd



4

VIGERSTED IDRÆTSFORENING

STATUS FOR DILETTANTEN

Dilettantens høstrevy er nylig over-
stået, og over 100 mennesker var 
forbi forsamlingshuset for at se resul-
tatet af anstrengelserne. De havde et 
par gode timer i selskab med de vel-
oplagte aktører.

I skrivende stund er der ikke planer 
om at spille en forestilling i foråret. I 
stedet sættes kræfterne ind på at for-
berede den store satsning i 2019. 
Her er det planen, at opføre et egns-
spil, som skal handle om bygningen 
af den sjællandske midtbane i starten 
af 1900-tallet. Handlingen bliver en 
blanding af historiske facts og gisnin-
ger om, hvorledes lokalbefolkningen 
har taget imod den nye færdselsåre. I 
stykket vil man møde historiske per-
soner fra Vigersted og opdigtede ka-
rakterer, som man har mødt dem an-
dre steder, hvor jernbaner blev 
bygget.

Blandt de historiske personer vil være 
førstelærer Simonsen, æggemanden 
Christian Madsen og Pastor Krogh 
Meyer. Også Frode Madsen - propri-
etær på Knudslund er på tegnebræt-
tet. Dertil kommer et til tider splittet 
sogneråd, som er præget af lokalpa-
triotiske gnidninger.

Blandt de fremmede og opdigtede 
personer i Vigersted finder vi ingeniø-
ren Fanny Prosch-Jensen, som har 
travlt med at vise sit værd som en af 
de første kvindelige ingeniører i Dan-
mark. Dertil en række interessante 
personligheder blandt den brogede 
skare af banebørster.

Poul Pælestyrer, Flyver Kristian, Bar-
ber Jensen, Åge Åletarm, Klaus Koøje, 
Cilius Rødtop, Dyne-Otto, Sorte Petra, 
Sofie Spidsmus. Gullaschbaronen Jen-
senius dukker også op for en kort be-
mærkning.

En kærlighedshistorie med forviklin-
ger skorter det heller ikke på, idet 
Smukke Linda - datter af et indre mis-
sionsk gårdejerpar - forelsker sig i 
Flotte Thorvald, som er den yngste 
og smukkeste af den brogede børste-
flok.

En ældre halvdøv kvinde kommen-
terer livligt på de begivenheder, 
der udspiller sig. Hun har lidt svært 
ved at kende forskel på banebør-
ster og brobisser.

Undervejs vil der komme et antal 
hints til nutidige begivenheder.

Planen er at spille stykket i bymid-
ten, som det er sket med de 5 
foregående friluftsforestillinger i 
dilettanten. Allerede nu har en del 
borgere i Vigersted og omegn 
meldt sig som deltagere i projek-
tet, men vi skal altså også bruge 
mange. Dels som aktører i spillet, 
dels som bodholdere og arbejdskraft 
i den markedsby, som skal omkranse 
spillepladsen. Og funktionerne ude-
lukker ikke hinanden. Man kan sag-
tens være med begge steder.

I efteråret 2018 indkalder vi til infor-
mationsmøde om projektet. Til den 
tid skal manuskriptet og de ydre ram-
mer være klar. 

Vi har fastsat spilledatoer i 2019 til 
fredag den 21. juni kl. 20.00, 
lørdag den 22. juni kl. 15, 
søndag den 23. juni kl. 18.
Hvis du har lyst til at deltage og 
ikke allerede har meldt dig, så 
send en mail til mot.jensen@gmail.
com. Så kommer du på listen og 
vil få tilsendt materiale, når der 
foreligger nyt.

Hvis du har lyst til at læse lidt om hi-
storien bag den sjællandske midtbane, 
så gå ind på Vigersteds lokalnet viger-
sted.net.

Med venlig hilsen
Torben Jensen, 22 44 85 74

mot.jensen@gmail.com

Stemning fra sidste 
friluftsforestilling i 2013.

Ronja Røverdatter var 
sidste store satsning.

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

Køgevej 3 · 4100 Ringsted
Tlf. 57610948 · www.aahøjcykler.dk
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Osted Slagter og selskabslokale
v/ Kennet Hansen

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

FUGLERESERVATETS  
HISTORIE 
Gunner Goddik købte den 15. maj 
1970 ca. 6 tønder land vådområde 
og tørvemoser fra Rosengården i 
Kværkeby. Og senere blev der købt 
andre tilliggende arealer af 3 om-
gange, så reservatet nu omfatter ca. 
17 tønder land. Næsten hele arealet 
er naturbeskyttet §3 område. Mere 
end 60 % er vand og der findes mere 
end 50 små og større øer. Fra første 
dag blev der arbejdet med genop-
retning og udvikling af området. Der 
er over årene lagt mere end 40.000 
arbejdstimer i reservatet. I reservatet 
er der observeret ca. 240 plantear-
ter, 160 fuglearter, 28 pattedyr, 14 
fisk, 7 padder og 3 krybdyr, samt 24 
dagsommerfugle og 11 arter af guld-
smede.

I august 2010 blev Kværkeby Fug-
lereservat overtaget af foreningen 
Kværkeby Fuglereservats Venner, 
som vil bevare og videreudvikle re-
servatet til glæde for kommende ge-
nerationer. Lige nu er 433 husstande 
fra nær og fjern en del af reservatet. 
Mange fra lokalområdet bruger fugle-
reservatet til gode naturoplevelser på 
egen hånd eller deltager i flere af de 
mange årlige arrangementer. Vi glæ-
der os også til at se dig og din familie. 

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.

• Eller gå ind på www.fuglereservat. 
 dk og tilmeld dig Nyhedsbrevene  
 helt gratis. Så er du altid godt   
 orienteret. Det gør mere end 600  
 andre.

FUGLERESERVAT.DK www.fuglereservat.dk

HJEMMESIDEN   
WWW.FUGLERESERVAT.DK 
Her kan du blandt meget andet se 
de sidste observationer i reservatet 
og se fotogruppens flotte billeder.

GENERALFORSAMLING 
Holdes den 21. februar 2018 kl. 
19-22 i Anlægspavillonen, Ringsted.

Fuglereservat.dk
Jon Feilberg

Tlf. 40 15 05 98
Mail: info@fuglereservat.dk

www.fuglereservat.dk

Fiskeørnen bruger
 spisekammeret i reservatet. 

Vigersted Forsamlingshus
Huset bestilles helst på mail: 

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

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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VIGERSTED LOKALRÅD

www.vigersted.net

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

Michael Chiamchanthuek
Rusgård Bakke 40, 4100 Ringsted

Tlf. 57 52 52 57
Mobil 40 51 40 75

ORIENTERING FRA LOKALRÅDET

PROJEKT LANDSBYKLYNGE 
NORD I RINGSTED KOMMUNE 
ER NU SØSAT PÅ INITIATIV 
AF LOKALOMRÅDERNE 
Med Landsbyklynge projektet håber 
vi at kunne være med til at udvikle 
vores lokalområde endnu bedre. Vi 
håber bl.a. at det er muligt, at opti-
mere de aktiviteter vi er bedst til og 
at finde frem til endnu ukendte mu-
ligheder. Med klyngeprojektet prøver 
vi aktivt at skabe rammerne for et at-
traktivt og vedkommende fællesskab 
– også på tværs af de gamle sogne-
grænser. Vigersted Lokalråd går ind 
i dette med et åbent og modtageligt 
sind. Vi håber, at alle gode idéer og 
tanker kommer op på bordet og bliver 
afprøvet.

Landsbyklynge Nord samarbejdet er 
netop nu i sin spæde opstart og er 
godkendt af Ringsted Kommune, der 
ligeledes står som projektholder. Pro-
jektet er godkendt som Klyngesam-
arbejde med tilskud fra Realdania og 
Lokale- og Anlægsfonden med DGI 
som sekretariat. Der er i september 
2017 ansat en proceskonsulent med 
direkte tilknytning til dette projekt. 
Kun ca. 25 projekter i landet er blevet 
godkendt til tilskud.

Landsbyklynge Ringsted Nord omfat-
ter Kværkeby-Fjellebro, Vigersted, 
Jystrup-Valsølille og Haraldsted-Allin-
demagle.

FORELØBIG VISION 
Visionen for landsbyklyngen er at ud-
vikle hele lokalområdet, så det bliver 
endnu bedre at leve og bo i - gennem 
hele livet. 

Vi tror på, at vi kan mere, når vi arbej-
der sammen. Og at lokalområdet kan 
styrkes ved samarbejde og synergi på 
tværs af landsbyer og sogne, ved at 
synliggøre og bringe lokale potentia-
ler i spil, og ved at flere borgere bli-
ver aktive. Det vil vi arbejde for ved at 
styrke tillid, samarbejde, aktiviteter og 
fællesskab på tværs af landsbyerne.

Indtil videre har vi forslag til tre kon-
krete temaer, som klyngen kan arbej-
de med: 
• Udvikling af muligheder for at   
 anvende områdets natur.
• Fælles strategi for udvikling af  
 faciliteter.
• Styrke fællesskab og aktiviteter.

PROCES
Den igangværende proces er i sin 
spæde start - med det formål at finde 
frem til de borgere i klyngeområdet, 
der har lyst til at byde ind med idéer. 
Ligeledes arbejdes der på at finde 
frem til borgere, der gerne vil være 
med til af drive processen frem mod 
et endnu bedre lokalsamfund.

IDEER
Et eksempel på ideer af fælles inte-
resse kunne være modernisering og 

udvidelse af Vigersted hallen og etab-
lering af fælles sports - og kulturfaci-
liteter i de involverede lokalsamfund. 
Men der er frit valg på alle hylder, når 
blot enighed opnås indenfor Klyngen.

KONTAKT TIL LOKALRÅDET
Ved spørgsmål og yderligere infor-
mation kan man altid kontakte lokal-
rådets medlemmer eller ringe til for-
mand Peter Hansen, tlf. 20 83 60 90 
eller til næstformand Per Hermansen, 
tlf. 40830620.

Vigersted Lokalråd,  
formand Peter Hansen,

tlf. 20 83 60 90,  
ph@carlhansens.dk, vigersted.net
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Møllegade 2 · DK 4100 Ringsted
Tlf. 57 67 11 48

www.farvebuen.dk 

HISTORIER OM HUMLEORE GODS OG KONG HUMBLES BORG  
Onsdag d. 17. januar kl. 19.30

Historiegruppen fortsætter temaet »Det historiske Viger-
sted« og inviterer denne gang til en aften med fokus på 
Humleore og Kong Humbles Borg.

Bent Mejer-Larsen vil fortælle historien om »Humleorehus« 
og Humleore Gods, som er en beretning om, hvorledes 
minister N.P. Arnstedt ved køb af jord i årene 1933-38 
skabte et gods på en størrelse af ikke mindre end 649 
ha. og hvor han lod opføre en herregårdslignende ejen-
dom på 1200 etagemeter med en fantastisk smuk park 
med damme og springvand. Dertil et kæmpe væksthus 
fyldt med eksotiske planter og fugle. Foredraget slutter 
med en film om stedet, som det ser ud i dag. Den varer ca. 6 minutter og er optaget 
af foredragsholder i maj 2017.

Efter en pause, hvor der kan købes kaffe & kage, fortæller Torben Jensen historien om Voldstedet ved Humleore, 
som er beretningen om et driftigt sted, der i en periode fra 400 - 1300 e. K. har været centrum for handel, intriger, 
kampe, sejlads, jernudvinding, tilflugt og meget andet. Kort sagt: et livligt og vitalt sted for trafikken på Sjælland. 

Medbrig gerne fotos og gode historier fra Humleore, som historiegruppen kan låne og arbejde videre med.

Pris: kaffe & kage 25 kr. kontant eller MobilePay.

Tilmelding til Berit Galberg berit@galberg.dk mobil 22 21 23 25

FASTELAVN 
Søndag d. 11. februar 2018

Vi søger folk, der vil arrangere fastelavnsfest, da Jannie Rex har takket af efter mange års 
ihærdigt arbejde. STOR TAK til Jannie. Nu må nye tage over, hvis Vigersted stadig skal 
holde fastelavnsfest i Hallen. Huskeliste til alt omkring fastelavn findes - jeg hjælper gerne 

til på sidelinjen.Giv lyd, hvis du vil med i fastelavnsgrup-
pen, der pt. kun består af mig.

Kontakt Berit berit@galberg.dk mobil 22 21 23 25GENERAL-
FORSAMLING  

Vigersted Lokalråd indkalder 
hermed til generalforsamling 
søndag d. 28. januar kl. 
17.00 med efterfølgende 
spisning kl. 18.00. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Vi håber mange vil møde 
op og høre om Lokalrådets 
arbejde.

Der var rigtig god stemning og flot 
fremmøde ved valgmødet i Vigersted 
forsamlingshus den 9. november. 
Forsamlingshuset dannende en per-
fekt ramme og der var mange gode 
emner om lokalsamfundet på bordet. 
Så håbet er nu, at løfterne også kan 
mærkes herude i den kommende 
valgperiode. Mødet var arrangeret af  
Vigersted Lokalråd og Borgerforenin-
gen for Fjællebro-Kværkeby.

Humleorehus 
2007.
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NATURDAGPLEJEN I SNEKKERUPMed risiko for jord under 

neglene og røde kinder

I efteråret har vi hygget os med at samle frugt til at 
forkæle vores dyr med. Masser af pærer og æbler blev 
vores heste rigtig glade for. Vi har også fået spist en 
del selv. 

Vi glæder os til december, hvor vi rigtig skal julehygge. 
Vi skal lave juledekorationer, se hvad nissen har med til 
os hver dag og spise risengrød. Vi skal også være lidt 
kreative med overraskelser til under juletræet. 

Vi glæder os til, at vores Alpaka - Alfi får en kone til 
nytår. Det ene billede viser Alfis kone og hendes familie, 
som vi besøgte i sommers i Jylland. 

Hvis I ønsker en plads hos mig eller at blive skrevet op 
på venteliste, kan I ringe til mig. Jeg har en enkelt ledig 
plads.   

Med venlig hilsen Naturdagplejen v/ Annette Rosenmark
Snekkerupvej 58, tlf. 22 87 98 37  

www.rosenmark.dk

DE GRØNNE PIGESPEJDERE

www.vigerstedspejder.dk

Den seneste tid har vi haft vores nor-
male spejdermøder mandag aften, 
men normalt er så meget sagt. Man-
dag den 6. november havde vi besøg 
af politiassistent Tina. Her fortalte 
hun lidt om hvad man som politi laver 
i forskellige situationer. Vi havde be-
søg af Tina i forbindelse med at de 
store piger er i gang med at tage et 
mærke der omhandler ærlighed. Tina 
fortalte om hvor lang tid det bl.a. ta-
ger at behandle et færdselsuheld 
selvom det måske kun tager 2 timer 
ude på uheldsstedet tager det måske 
15 timer hjemme ved skrivebordet. 
Pigerne var også meget interesseret i 
hvordan de behandler et indbrud, 
selvom de ikke finder gerningsman-
den med det samme fandt pigerne ud 
af at politiet ikke glemmer, hvad der 
er sket. Hvis de finder en indbrudstyv 

slår de fingeraftrykkene op og hvis de 
har andre sager - kan de findes på 
den måde, dette blev pigerne ret 
overrasket over at de ikke bare glem-
te hvad der var sket. Pigerne fik også 
spørgsmålet hvad de troede der var 
sjovest ved at være politi. Om det var 
at man kunne hjælpe andre eller om 
det var at køre stærkt. Fordelingen af 
piger var halv-halv men Tina mente at 
det var sjovest at kunne hjælpe an-
dre. Det var en rigtig vellykket aften 
og pigerne blev klogere på hvad poli-
tiet laver af forskellige ting og at in-
gen sager er for små til dem.

I løbet af vinteren holder vi hos de 
grønne pigespejder vore døre åbne 
lørdag d. 2. december. Her sælger 
vi vanen tro Juletræer, gløgg og æble-
skiver, kom og støt os og julehygge i 

SÅ ER NYT FRA DE GRØNNE PIGESPEJDERE I VIGERSTED

spejderånden. Jeres støtte gør at pi-
gerne kan komme ud og opleve flere 
fede ting uden at der skal betales lige 
så meget. Eks. arbejder vi i øjeblikket 
på at planlægge næste års sommer-
lejr, her kunne jeres støtte gøre det 
lettere at arrangere noget fedt for pi-
gerne.

Malene G. Olsen
malle@gadekaer@gmail.com.
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VIGERSTED BØRNEHUS

VIGERSTED BØRNEHAVE

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

Bestyrelsesformand: Laura Irwin 
Rossing - laura@rossing.dk

Det er blevet vinter i Børnehuset. I 
værkstedet hos Manuela er arbejdet 
med efterårspynt for længst blevet af-
løst af diverse julekreationer. 

De sidste kartofler fra Børnehusets 
køkkenhave er blevet høstet og spist 
og det er jo altid spændende at sma-
ge det man selv har plantet og pas-
set.  

I november blev der taget gruppebil-
leder på stuerne og igen i år kunne 
man benytte sig af muligheden for at 
booke en tid til portrætfoto i weeken-
den. 

Børnehusets julefest bliver i år tors-
dag d. 14. december. Der vil kom-
me nærmere info på døren og på 
facebook. 

På forældrebestyrelsens vegne,
Julie Zeuthen

NYT FRA VIGERSTED BØRNEHUS

Design et logo til Vigersted Børne-
hus og deltag i konkurrencen om 
en fin gavekurv.

Er du kreativ, fuld af gode idéer el-
ler fiks med pen og papir eller 
Photoshop, så har du nu chancen 
for at dit værk bliver foreviget. 

Vi mangler et logo til vores skøn-
ne børnehus i Vigersted. Det skal 
hænge som skilt ved indgangen 
og være på vores brevpapir mm. 
Logoet skal naturligvis være re-

lateret til Vigersted Børnehus og skal 
samtidig være let genkendeligt. Tek-

sten i logoet skal være »Vigersted 
Børnehus - hvor relationerne blom-
strer«.

Send et eller flere forslag til macs@
ringsted.dk eller læg det i vores post-
kasse på Snekkerupvej 12. 

Konkurrencen starter når du har Lo-
kalnyt i din hånd og slutter d. 2. ja-
nuar 2018. Bedømmelse og udvæl-
gelse står personalegruppen for på 
vores møde d. 8. januar. Vinderen får 
direkte besked umiddelbart efter og 
offentliggøres på vores facebookside 
og i næste Lokalnyt.

LOGO-KONKURRENCE

Tusind tak for jeres deltagelse og bidrag til Bag for 
en Sag. Vi havde en rigtig hyggelig uge op til, hvor 
alle børn var med i køkkenet og bage kager og bol-
ler og de var i værkstedet og male kokkehuer. På 
selve dagen blev der samlet knap 700 kr. ind i 
kontanter udover de bidrag der kom på mobilepay. 
Vi glæder os over at kunne være med til at støtte 
Børnetelefonen.

Maria Celine Sørensen 

BAG FOR EN SAG

HUSK JULETRÆSFESTEN Torsdag den 14. december - måske kommer julemanden igen i år. 

9
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VIGERSTED SKOLE

ÅBEN SKOLE 
Begrebet »Åben Skole« er en del af 
Folkeskolereformen og jeg vil neden-
for nævne nogle eksempler på »Åben 
skole aktiviteter« for eleverne på Vi-
gersted Skole i den første del af dette 
skoleår.

0. og 1. klasse: Spil Dansk Dag i 
Ringsted Kongrescenter.

0. klasse: Besøg på Brandstationen.

2. og 3. klasse: Floorballdag.

3. klasse: Samarbejde med Ringsted 
Bibliotek.

Indskolingen: Teaterforestilling med 
professionel teatertrup.

3. og 5. klasse: Forløb med musik-
lærere fra Ringsted Musikskole.

5. klasse: Fifa for Health (se mere her 
på siden) 

4. og 6. klasse: Engineering Day - i 
samarbejde med DTU.

6. - 9. årgang: »Den levende By« - et 
app-baseret oplevelsesspil, som gui-
dede eleverne rundt i Ringsted.

7. årgang: Samarbejde med Ring-
sted Bibliotek, »Skolen i Biografen«.

8. årgang: »Skillsdag« på ZBC, Inno-
vationsuge med lokale virksomheder, 
mulighed for deltagelse i »Naturfags-
talenter« på Midtsjællands Gymna-
sium.

8. og 9. årgang: Foredrag med 
Chris MacDonald.

9. årgang: »I sandhedens tjeneste« - 
et stort arrangement i Ringsted Kon-
grescenter om kildekritik og nyheds-
formidling, ekskursion til Folketinget. 

 

RENOVERING AF   
MUSIKLOKALET
Så er vores musiklokale færdigreno-
veret - og taget i brug i musikunder-
visningen. 

Udover et flot lokale opleves en for-
bedret akustik - og en lyddæmpende 
effekt for A-afdelingen. 

TILBYGNING 
Jeg har tidligere skrevet om en kom-
mende tilbygning til Vigersted Skole 
- til anvendelse for A-afdelingen, som 
derved bliver samlet i samme del af 
skolen, hvilket har været et stort øn-
ske gennem mange år.

Tilbygningen kan nu ses i forlængelse 
af fløjen med musiklokalet. Bygningen 
kommer til at stå på pæle - således at 
den kommer i niveau med de lokaler, 
som A-afdelingen anvender på nuvæ-
rende tidspunkt. 

I skrivende stund forventes byggeriet 
at stå færdigt i løbet af februar. 

SKOLERNES MOTIONSDAG 
Fredag 13. oktober afviklede Viger-
sted Skole den årlige motionsdag - i 
år med løbe- og cykelruter. Dagen 
startede med festlig opvarmning i 
Vigersted Hallen, hvorefter elever og 
forældre løb eller cyklede godt 3000 
kilometer - i højt humør og flot sol-
skin. 

Alle havde mulighed for at forsyne sig 
med vand, saft og frugt undervejs. 

Dagens sluttede med kåring af vin-
derne i hver afdeling. 

www.vigersted-skole.dk

FIFA 11 FOR HEALTH
Vores 5. klasse deltager i dette sko-
leår i »Projekt FIFA for Health«.

»FIFA 11 for Health« er et forsknings-
projekt der gennem et samarbejde 
mellem Syddansk Universitet, DBU 
og FIFA, udbydes til 5. klasser fra 
hele landet. Forskningsprojektet er et 
11-ugers fastlagt forløb, med fodbold 
og bevægelse. Forløbet varetages 
af vores egne lærere, som er blevet 
klædt på ved et 2½ dages kursus 
inden. Forløbet præsenterer gennem 
bevægelse, eleverne får et nyt sund-
hedsbudskab hver uge, fordelt på 2 
lektioner. De 2 lektioner er fordelt så-
ledes, at en har særligt fokus på at 
røre sig med høj intensitet, og en lek-
tion har særligt fokus på et sundheds-
budskab. Sundhedsbudskaberne dre-
jer sig eksempelvis om kost, motion, 
hygiejne og at respektere hinanden/
undgå mobning. 

 

CHROMEBOOK    
PÅ 8. ÅRGANG
Vores 2 klasser på 8. årgang er i dette 
skoleår med i et Chromebookforløb. 

Alle elever har fået udleveret en Chro-
meBook, lærerne anvender lærings-
platformen It´s learning og undervis-
ningen er digitaliseret.

Professionshøjskolen Absalon under-
støtter forløbet - både i klassen og 
med kompetenceudvikling af lærerne. 

BAG FOR EN SAG
Fredag den 6/10 var der afslutning 
på »Bag for en sag« i Vigersted Skoles 
SFO. Det var en rigtig hyggelig efter-

Et kig i musiklokalet.

Opvarmning til 
Motionsdagen.

Bag for en sag i SFO.
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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

MINDEORD
Med stor tristhed modtog vi fredag 27. oktober budskabet om at Lena 
Jensen torsdag aften havde tabt kampen mod sin kræftsygdom. En kamp, 
hun med stor optimisme og gå-på-mod havde kæmpet i næsten fire år. 
Lena blev ansat på Vigersted Skole som nyuddannet lærer i 1981. Lenas 
hjerte bankede for Vigersted Skole - hun gik forrest i forhold til udvikling 
af skolen, hvor hun udviste et fantastisk engagement på mange niveauer 
og i alle forhold.
Lenas store omsorg favnede alle elever og hun gjorde en stor forskel for 
mange elever, som havde det svært. Lena bliver husket af sine elever – 
hun ville dem - og hun ville den bedste trivsel og læring for dem. 
Lenas undervisning var altid velgennemtænkt og varieret, ligesom hun 
ofte gik forrest i forhold til at indføre nye undervisningsformer. Især pro-
jektarbejdsformen havde Lenas store opmærksomhed. 
Det var også naturligt for Lena at varetage funktionen som kontaktperson 
for elevrådet, hvor hun også gennem mange år lagde et stort arbejde. 
Da Vigersted Skole sidste skoleår begyndte arbejdet med at blive Unicef-
Rettighedsskole, blev Lena medlem af rettighedsrådet - hun ønskede 
også her at øve indflydelse i forhold til at sikre alle elevers trivsel og 
udvikling.
Det kollegiale samarbejde var vigtigt for Lena og det var hendes klare 
holdning at dialog er vejen frem og hendes positive grundindstilling hav-
de stor betydning i det kollegiale samarbejde, ikke mindst når der opstod 
udfordringer. 
I sit arbejde som skolebibliotekar var Lena inspirator for såvel elever, som 
kolleger. Hun sugede inspiration til sig både i det kommunale forum, men 
også generelt - og videregav det til de relevante kolleger. Lena påtog sig 
også en stor opgave, som inspirator i forhold til den åbne skole. 
Kollegernes trivsel lå ligeledes Lena på sinde og som arbejdsmiljørepræ-
sentant gennem mange år arbejdede hun utrætteligt på at sikre et godt 
arbejdsmiljø. 
Kollegerne har gennem mange år også valgt Lena som deres repræ-
sentant i skolebestyrelsen. Et hverv, som Lena udførte med stor loyalitet 
overfor alle kolleger og overfor Vigersted Skole. 
Lena havde også et stort engagement udenfor Vigersted Skole. Det be-
tød meget for hende at bevare både dette engagement og sit engage-
ment i Vigersted Skole gennem hele sit sygdomsforløb og hun var på 
arbejde i det omfang sygdommen tillod det gennem hele forløbet. 
Vores tanker går til Lenas mand, hendes to sønner, svigerdøtrene og 
børnebørnene. 
Lena vil, i mange år frem, blive savnet og husket på Vigersted skole. 

Ære være Lenas minde. 

middag, hvor der blev købt og købt 
kage, for at støtte børns vilkår. 

Hele eftermiddag stod en del af SFO 
børnene og solgte kage. 

Det indkomne beløb er ikke opgjort 
ved dette indlægs deadline. 

RETTIGHEDSRÅDET TIL 
KONFERENCE OM BØRNS 
RETTIGHEDER
Fredag den 27/10 var rettighedsrå-
det på tur til FN-byen, vi deltog i den 
nationale konference for rettighedsrå-
dene i Danmark. Det var en stor op-
levelse for det nye rettighedsråd, der 
ikke har været derinde før. De var så 
heldige at de både mødte Hr. Skæg, 
Rasmus Brohave, Sofie Østergård og 
Emma Holten. 

Med venlig hilsen 

Jette Wase Hansen

 
Bag for en sag i SFO.
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... alt hvad du tænder på

ES-Elektrikeren A/S
Bækgårdsvej 41B
4140 Borup

www. eselektrikeren.dk

Borup: 57526475 Køge: 56656475 Viby: 46406475

VIGERSTED FORSAMLINGSHUS 

www.vigerstedforsamlingshus.dk

Vigersted Forsamlingshus ejes af 
Ringsted Kommune, og den daglige 
drift varetages af bestyrelsen for Støt-
teforeningen for Vigersted Forsam-
lingshus. Støtteforeningen har stået 
for driften siden 1991, hvor den sid-
ste vært forlod huset.

Gennem de senere år er medlemstal-
let af Støtteforeningen for Vigersted 
Forsamlingshus faldet. Det skyldes 
formentlig, at der ikke længere auto-
matisk dumper et girokort ind til alle 
husstande i sognet en gang om året. 
Man kan måske sige, at priserne i 
Post Nord ville æde kontingentet op.

Det er imidlertid vigtigt, at der er 
medlemmer i støtteforeningen. Der er 
behov for et forsamlingshus i Viger-
sted. Det kan ses af udlejningskalen-
deren, som heldigvis er pænt fyldt op. 
Hvis du synes, at det er godt med et 
forsamlingshus, skal du overveje at 
blive medlem af støtteforeningen. Det 
er ikke en naturlov, at der findes et 
forsamlingshus i Vigersted. Et hus 
man kan leje til privatfester. Et hus 

NYT FRA FORSAMLINGSHUSET

man kan holde møder i. 
Et hus man kan foreta-
ge mange aktiviteter i.

Jamen…(siger krakile-
ren) skolen ligger lige 
ved siden af. Den kan 
man bruge. Ja. Hvis man kan være 
færdig med aktiviteten inden kl. 
21.50. Privatfester skal foregå om 
hverdagen og afsluttes inden 21.50. 
Der er anderledes gode muligheder i 
Forsamlingshuset. Her har du nor-
malt rådighed over huset fra kl. 12 
dagen før festen til kl. 12 dagen efter 
festen. I øvrigt er de udlejningsan-
svarlige overordentlig fleksible, så du 
kan som regel forhandle specialafta-
ler. Du kan lave mad i et køkken med 
stor ovn og opvaskemaskemaskine, 
som kan klare en fyldt maskine på 4 
(fire) minutter. Der er ikke krav om, at 
festen slutter på et bestemt tidspunkt.

Forsamlingshuset har ligget på nuvæ-
rende adresse siden 1903. Det er 
altså et hus med historie. Et hus med 
sjæl. Sjælen kan bogstaveligt talt ses 

i den store sal. Her pryder 
scenetæppet den nordlige 
ende. Tæppet er syet af 1629 
lapper, som er fremkommet 
ved, at en stor gruppe kvinder 
i sognet klippede deres gamle 
balkjoler op og syede dem 
sammen til et mønster, som 
er skabt af den lokale billed-
kunstner Tove Gaub.

Endvidere kan man på billedgalleriet i 
sognestuen se billeder af sognerådet 
fra 1905 til 1970. Mange af de gam-
le sognerødder har nulevende efter-
kommere i byen. På forsamlingshu-
sets hjemmeside er vi ved at opbygge 
en tidslinje, hvor man kan se hvad 
huset har været brugt til i årenes løb.

Vi vil derfor gerne opfordre alle til at 
overveje et medlemskab. Og se så 
lige her. Der kan være økonomi i et 
medlemskab. Et medlemskab koster 
200 kr. om året pr. husstand. Ved leje 
får du 10 % rabat. Hele huset koster 
i en weekend 2900 kr. Du får altså 
290 kr. i rabat. 90 kr. lige ned i foret. 
Indrømmet: Du bliver ikke rig. Men jo 
flere gange du lejer huset, jo flere 
penge sparer du. Du bliver medlem 
ved at indbetale 200 kr. på reg. nr. 
4426 konto 4955189086. Husk at 
skrive navn og adresse. Eller du kan 
henvende dig til foreningens kasserer 
Mathea Jensen. 

På Støtteforeningens vegne
Mathea Jensen

Tlf. 40 50 50 95;
e-mai:l mot.jensen@gmail.com

Scenetæppet med 
de 1629 lapper. 
Tæl selv efter.

Billedgalleriet med 
Vigersteds første og 

sidste sogneråd.
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BLOMSTERHJØRNET
Møllevej 2a
4140 Borup
Tlf. 57527711

Værtindegaver, 
buketter, planter 
og alt i begravelse

Skal du sælge?
Bestil et gratis salgstjek,  

så hjælper vi dig godt videre.

EDC Selandia Vejgaard & Partnere

Tlf. 56 82 00 95

KVÆRKEBY FRISKOLE

KÆRE ALLE SAMMEN
Så har vi endnu engang åbnet de 
første par låger i december måneds 
julekalender og dermed er startskud-
det gået for en julemåned, der tradi-
tionen tro altid byder på skolens store 
julearrangement »Ind under Jul«. Ar-
rangementet har naturligvis udviklet 
sig i samme hast, som skolens almin-
delige udvikling og sidste år var vi ca. 
400 børn og forældre, der samledes 
omkring dette julearrangement. Hvor 
mange vi bliver i år ved vi selvsagt 
endnu ikke, men da vi nu er 36 flere 
elever på skolen end dengang, mon vi 
så ikke bliver en del flere. 

Vi er i dag 147 elever indskrevet på 
skolen og vi bliver til stadighed kon-
taktet af forældre, der ønsker deres 
barn opskrevet på vores skole. Det er 
vi selvfølgelig rigtig glade for og stolte 
af, og det ærgrer os, at vi desværre 
må bede mange om at blive skrevet på 
venteliste. Selv om vi kun har meget 
få ledige pladser på enkelte årgange 
så ring dog til os, hvis I går og tænker 
på et skoleskift. Det kunne jo være, at 
der lige nu, alligevel var en ledig plads.    

MICROSOFT OFFICE PAK-
KEN TIL ALLE ELEVERNE   
Som en naturlig del af skolens posi-
tive udvikling, har vi nu mulighed for 
at tilbyde alle skolens elever Microsoft 
Office pakken helt gratis. Dette giver, 
såvel skolen som eleverne, en helt an-
den mulighed for at arbejde på den 

le. Vi har derfor, helt tilbage fra den-
gang, hvor skolen åbnede sine døre 
første gang, ønsket at vores elever 
skulle have de bedste muligheder for 
at tage af sted sammen på overnat-
ninger, hytteture og udlandsrejser. 

At vi i dag kan virkeliggøre dette øn-
ske, ved aktivt at budgettere med, at 
eleverne kommer afsted flere gange i 
løbet af deres skoletid er vi derfor rig-
tig glade for. Vi starter allerede i ind-
skolingen med små overnatningsture 
og fortsætter herefter med ture med 
flere overnatninger på mellemtrinnet. 
I 6. klasse tager de afsted på en helt 
uges lejrskole i Danmark og i slutnin-
gen af 8. klasse rejser eleverne en 
uge til udlandet. 

 Du kan læse mere om skolens prin-
cipper for lejrskoler og rejser på vo-
res hjemmeside.   

RIGTIG GOD JUL   
OG GODT NYTÅR  
Til sidst vil vi alle på Kværkeby Fri-
skole ønske jer en rigtig God jul og 
Godt nytår. Vi håber, at I får tid til at 
nyde, at være sammen med familie 
og venner og at det stress og jag, 
som nogle desværre også forbinder 
med højtiden ikke rammer jer.   

Jan Glerup, 
Skoleleder

samme Office-platform, hvilket giver 
os en masse forskellige fordele. Vi har 
også besluttet at indkøbe interaktive 
projektorer til alle klasserne, således 
at vi får det optimale ud af de investe-
ringer, som vi har foretaget omkring 
undervisningsportaler og andre it ba-
sererede undervisningsprogrammer. 
Vi regner med, at projektorerne sæt-
tes op inden for de næste par måne-
der.    

VELKOMMEN TIL   
VORES NYE SEKRETÆR  
Som en naturlig del af, at skolen nu 
er vokset sig større, har vi nu ansat 
sekretær på Kværkeby Friskole og det 
er vi selvfølgelig rigtig glade for. Den 
1. november kunne vi byde hjertelig 
velkommen til Rina Munksø. Rina har 
stor erfaring med det arbejde hun skal 
varetage, idet hun har arbejdet som 
skolesekretær i rigtig mange år. Der 
var overvældende stor interesse for 
stillingen, idet 76 ansøgere lagde bil-
let ind på den og blandt ansøgerne 
var der faktisk en del, der i forvejen 
havde erfaring som skolesekretær. Vi 
byder Rina velkommen til vores lille 
skole. 

LEJRSKOLER OG REJSER  
PÅ KVÆRKEBY FRISKOLE  
Hvis der er noget, der sætter sig spor 
fra ens egen skoletid, så er det helt 
sikkert dengang vi selv var på lejrsko-



14

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
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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 Formand Finn Andersen

Fjellebrovang 27, 4100 Ringsted
tlf. 28 57 84 31, fia@ringsted.dk
 
Næstformand Peter Skovgaard
Fjellebrohuse 8, 4100 Ringsted
   
Kasserer Mogens Dinesen 
Bjergvej 26, 4100 Ringsted
tlf. 57 56 13 14
m.dinesen@mail.dk
      
Sekretær Kirsten Johannsen
   
Indkøbsgruppe
Poul Jensen

Aase Stegmann
Kværkebyvej 43, 4100 Ringsted
tlf. 30 27 55 26
stegmann43@gmail.com

Jytte Poulsen
Bjergvej 44, 4100 Ringsted 
tlf. 22 57 52 27
   
Presseansvarlige 
Thomas Kroghøj
Finn Andersen

Ad hoc - gruppeansvarlig
Isabella Erlandsen

BORGERFORENINGENS BESTYRELSE 2017

HELHEDSPLANEN   
FOR KVÆRKEBY
Borgerforeningens bestyrelse er star-
tet på arbejdet med at revidere hel-
hedsplanen for Kværkeby Sogn. Vi 
startede med et »Brainstorm - møde«, 
hvor der bare var muligheder for 
komme frem med ideer til en fornyet 
udgave af helhedsplanen. Der kom 
mange ideer frem, og på mødet blev 
der også uddelegeret opgaver til vo-
res næste helhedsplanmøde. 

På det næste møde er det meningen, 
at Teknisk Forvaltning deltager, så vi 
kan få svar på nogle af de spørgsmål, 
der allerede er dukket op. Når vi er 
mere afklaret med, hvad den nye hel-
hedsplan skal indeholde, og det bliver 
først sidst i februar, vil vi præsentere 
planen ved et møde på skolen, hvor 
det også er meningen at fagfolk fra 
Teknisk Forvaltning og/eller DGI del-
tager. Her er der åbent for ideer fra 
de lokale borgere. Først efter dette 
møde, færdiggøres helhedsplanen. 

NYT PROGRAM   
UNDER PLANLÆGNING
Sideløbende med helhedsplanarbej-
det arbejdes der også med næste 
års program. Der er flere ideer til nye 
tiltag, ligesom vi også holder fast i 
nogle af de traditionelle arrangemen-
ter. Den i januar nyvalgte bestyrelse 
har planer om flere ændringer til pro-
grammet, og endda også til folderen, 
der trænger til at få et nyt og mere 
up to date-udseende. Samtidig med 
disse ændringer, skal hjemmeside og 
facebooksiden også gøres mere bru-
gervenlig og oplysende. Jo, det kan 
mærkes, at der er kommet nye folk i 
bestyrelsen! 

KOMMENDE   
ARRANGEMENTER
I januar er der planlagt to arrangemen-
ter. Vi starter med Børnediskoteket 
den 27. januar fra 19.00 - 22.00. 
Det er snart mange år siden, Borger-
foreningen begyndte en ny tradition 
på Kværkeby Skole, nemlig de årlige 
diskoteker. Traditionen er fortsat på 
Kværkeby Friskole, og nu er vi heller 
ikke alene om at holde børnedisko-
tek på skolen. Vi inviterer børnene og 
deres forældre til en festlig aften på 
Friskolen. Forældrene kan opholde 
sig i forældrecafeen med gratis kaffe, 
mens børnene fester i festsalen. 

Den 31. januar kl. 18.30 er der 
generalforsamling på Kværkeby Fri-
skole, og her er alle medlemmer vel-
komne. Vi byder på gratis mad inden 
selve generalforsamlingen.

Finn Andersen 
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Mens bladet her trykkes er begge 
menighedsråd i gang med at ansætte 
nye medarbejdere. Vi har opslået en 
stilling som sognemedhjælper/kirke-
kulturmedarbejder, der skal hjælpe os 
med minikonfirmander, konfirmander 
og børnearbejdet i det hele taget. Vi 
glæder os over mange ansøgere al-
lerede her inden fristen udløber 18. 
nov. Vi har også opslået en fast 8 

timer ugentligt stilling som kordegn/
præstesekretær, som udover det 
kendte og meget vigtige arbejde på 
kirkekontoret, nu også skal hjælpe os 
med PR arbejdet. Vi glæder os til at 
præsentere nye ansigter i næste Lo-
kalnyt og sige et varmt: Velkommen!

Vigersted og Kværkeby 
Menighedsråd

VI FÅR EKSTRA HÆNDER & NYE MEDARBEJDERE!

Menighedsrådet i Kværkeby er me-
get aktivt, der arbejdes på højtryk på 
det store projekt menighedshus, men 
i dagligdagen sker der mange små 
skridt på vejen derhen. Også i kirken 
er det synligt, at der arbejdes flittigt. 
Der er hængt nye lamper op ved org-
let, der falder helt fantastisk ind med 
orglets arkitektur og giver rummet et 
væsentligt bedre lys end før. 

Der er sat hjertestarter op på toilet-
bygningen, synligt fra vejen og let at 
komme til. Det er sært med sådan 
nogle, de er livsvigtige og redder liv, 
når det gælder, - og vi håber alle sam-
men på, at de hænger der, uden no-
gensinde at blive nødvendige…Vi har 
dog været på fælles genopfriskning 
af førstehjælpskursus for en sikker-
heds skyld. 

NYT FRA KVÆRKEBY KIRKE

Hjertestart - hjertevarme, - menig-
hedsrådet og graver Lis er nogle 
ildsjæle, der ivrigt sørger for god og 
kærlig rammesætning om arrange-
menter og gudstjenester i Kværkeby 
Kirke. Vi har holdt festgudstjeneste 
31. oktober, og de teser om kirke og 
gudstjeneste, menigheden har skre-
vet i årets løb, hænger på opslags-
tavlen. Allerede nu arbejder vi med 
at få mange af dem omsat i kirkens 
hverdag.

Kværkeby Menighedsråd

2. pinsedag
friluftsgudstjenesten 
med efterfølgende 

frokost.

Irene og Lena 
Tiendeladen DR 
oktober 2017. I januar - d. 7. og d. 28. - beg-

ge dage kl. 14 kan du se TV 

optagelse fra DRK af gudstje-

nester fra Vigersted Kirke med 

Børne og Ungdomskoret samt 

Mias musikalske Univers. De 

blev optaget i oktober, og fan-

ger du dem ikke den søndag, så 

ligger de en hel uge på nettet 

dr.dk/ tro.

SE OS PÅ TV!
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vigersted-kvaerkeby.dk

KIRKEHØJSKOLE WEEKEND I FEBRUAR 
Menneskets grundvilkår - den svære eksistens, 

individualitet og sameksistens
Den 24. - 25. februar slår vi dørene i Vigersted præstegård op for 
spændende højskoledage i Kirkehøjskolen Midtsjælland, en lørdag og 
søndag til fælles fordybelse, oplysning, udveksling og forkælelse. Hannah 
Arendt har inspireret os til en lørdag - søndag, hvor ikke alt er smukt og 
i orden, og ikke alt går over ved at tænke positivt.»Grimt er det nye sort«, 
hedder det i modeverdenen, og giver de unge designere mod på at sætte 
skotskternet og polkaprikket sammen med 70 ’er orange, sømmet sam-
men med vrangen ud. Så broget kan tilværelsen også være, men derfor 
kan der godt være mening, og ord til tankerne. 

Program:
Lørdag d. 24. februar 
kl. 9.30-15.00 Foredragsdag ved Claus 
Christoffersen med debat, frokost og kaf-
fepause undervejs. Claus Christoffersenn 
underviser på Folkeuniversitetet i Ide-
historie, holder flittigt foredrag i mange 
sammenhænge, skriver bøger og arrangerer kulturrejser, og han skriver 
selv som oplæg: »Mennesket eksisterer kun i flertal - Hannah Arendt om 
mennesket, pluralisme og samfund«. »At tænke uden gelænder«. Denne 
smukke og tankevækkende formulering af den tysk-jødisk-amerikanske fi-
losof Hannah Arendt (1906-1975) viser, hvorfor hun er en af de største 
moderne tænkere. I et århundrede hvor tænkningen var låst fast i ideo-
logiernes spændetrøje, tænkte Arendt selvstændigt og på tværs. Derfor 
har hun bevaret sin aktualitet. På baggrund af hendes egne erfaringer 
som jøde i Tyskland er det Arendt, der formulerer tanken om pluralismens 
nødvendighed - om at forskellige mennesker skal kunne leve sammen i et 
fælles samfund. Eller som hun selv formulerer det: Mennesket findes kun 
i flertal: som mennesker. Hun er på alle måder en usædvanlig tænker, der 
kan gøre os klogere på vores egen tid.

Søndag d. 25. februar 
kl. 10.30 Fælles gudstjeneste i Vigersted kirke. 
kl. 11.45-12.45 Frokost.

kl. 13.00-14.30 Foredrag ved prof. dr. phil. et lic. oecon. Jørn Henrik 
Petersen, ansat på Institut for Statskundskab, Syddansk universitet og for 

tiden aktuel med en hel samling artikler, foredrag og en 
bog om Luther. Til denne dag skriver Jørn Henrik Peter-
sen selv: »Menneskets vilkår i verden«. Knud Løgstrup 
tager i sin etik udgangspunkt i den tanke, at menne-
sker lever i dyb afhængighed af hinanden. Det knytter 
Jørn Henrik Petersen sammen med Luthers tanker om, 
at mennesket lever i relation til andre. Hvis det er rigtigt, 

er den individualisering, der ligger i præstations- og selvrealiseringskul-
turen, et problem, fordi den er vanskelig at forene med en etisk bestemt 
livsform. Det forbindes med menneskeopfattelsen i den klassiske vel-
færdsstat og dens bevægelse mod en konkurrencestat - og det fører os 
tilbage mod Luther og hans syn på mennesket som ’indkroget’ i sig selv.

kl. 14.30- 15.00 Kaffe, kage og afrunding.

Pris for hele arrangementet er 170 kr, der betales ved indgangen.   
Husk tilmelding til Amnm@km.dk / tlf. 57 52 52 35. 

Folder ligger i våbenhuset fra december måned.

Vi har med stor glæde set, at vores 
DÅBSKLUDE bliver anvendt til brød 
og vin i forbindelse med nadveren. 
Vi har modtaget tilkendegivelser fra 
bedsteforældre, som har deltaget i 
dåbshandlingen. Det er dejligt, når vi 
ser, at vores »arbejde« gør nytte og 
glæde.

Vi har været så heldige, at få kontakt 
til en Mødre gruppe, som har bestilt 
en del strikkede veste mm. - så det er, 
hvad vi er i gang med pt.

Vi har ikke glemt Avnstrup eller Hus 
Forbi sælgerne - de modtager stadig 
varme sokker, huer og vanter. Vi er 
på nuværende tidspunkt 16 strikkere, 
som mødes hver onsdag kl.10-13 i 
Konfirmandstuen, så det kan blive til 
noget.

Jeg vil gerne takke for det garn, vi 
har modtaget, det bliver brugt med 
glæde!!

I er altid velkomne til at kigge ind om 
onsdagen - der er altid kaffe på kan-
den.

PS! Vi strikker fortsat karklude.

Lena Uldall

21 19 48 17

LIDT NYT FRA 
NØRKLEKLUBBEN
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SUNDING & VINDING
Julekoncert i Vigersted kirke tirsdag d. 12. decem-
ber kl. 19.00
Nordiske julesalmer med jazz-feeling
Nu indvies det dejlige nye flygel i Vigersted Kirke med 
en julekoncert med Michael Sunding og Mads Vinding. 
I oktober investerede Vigersted kirke i et nyt flygel. For 
at finde det helt rigtige instrument fik menighedsrådet 
og kirkernes organist professionel hjælp af pianisten 
Michael Sunding, som fungerede som konsulent. Det 
var derfor helt naturligt at invitere Michael til at komme 
og spille koncert i kirken og samtidigt indvie det nye 
flygel, selvom vi har spillet på det siden oktober.

Og til alt held falder indvielsen sammen med endnu en 
festlig begivenhed - Udgivelsen af duoens anden cd: 
»Michael Sunding, The Melodies of  Nordic Christmas, 
feat. Mads Vinding«, der udkommer d. 15/11-17.

Efter succesen og en lang række koncerter med »The 
Melodies of  Carl Nielsen«, følger pianisten Michael Sun-
ding op med at tage nordiske julesalmer under kærlig 
jazz’et behandling - igen med kontrabassisten Mads 
Vinding som duo-legekammerat.
Det er en nordisk musikalsk julerejse med genkendel-
sens glæde og vittige vinkler. Intenst og improviseret, 
sirligt, storladent og barnligt legesygt. Eksempelvis 
»Santa Lucia« som cha-cha-cha, en 7 minutters rolig 
rejse i nordiske snelandskaber i »Mit hjerte altid vanker« 
over den norske melodi og en helt nyskrevet juletræs-
sang.
Der er noget at leve op til med »The Melodies of  Nordic 
Christmas«, for - udover P2 og P8’s store engagement 
i pladen - var medierne stærkt begejstrerede for Niel-
sen-albummet. Bl.a. kaldte Berlingske det »elegant og 
ubesværet…finurlig duokunst af  unikt tilsnit« i DK4 hed 
det »sådan kan man lege med nationalarven, hvis man 
er begavet nok« og GAFFA skrev »et seriøst dansk svar 
på Jan Johanssons legendariske album Jazz på svenska«.
Men musik er jo gaven, der aldrig holder op med at give, 
og Sunding & Vinding vil denne aften live pakke de mu-
sikalske julegaver ud, der ligger gemt i de nye poetiske 
arrangementer. 
De er også spændt på, hvilke farver og former der vil 
udspille sig, når først papiret og gavebåndet er løsnet, 
for sommetider får man noget, man ikke vidste man øn-
skede sig!
Efter koncerten vil der være mulighed for at købe sig-
nerede CD’er.

Velkommen til en hjertevarm aften.

Vigersted Kirke har fået et Steinberg flygel, - det an-
kom d. 2. oktober og fylder kirken med sprød vellyd 
og glasklare toner, vi har allerede haft fornøjelse af 
det, bl.a. ved DR optagelserne i oktober, men »officielt« 
indvier vi det 12. december til julekoncerten.

Vigersted Menighedsråd  

NYT FLYGEL I VIGERSTED KIRKE

Hellig tre Konger er fra gammel tid en fest, hvor vi 
fejrer julen lige en ekstra gang, med leg og alvor blan-
det. Historien er den om de vise mænd, der kom med 
gaver til Jesusbarnet - guld- røgelse og myrra, - vist på 
vej af den store Betlehemsstjerne. Efter gudstjenesten 
går vi fra hus til hus rundt om kirken og skriver med 
kridt over døren: 20 *C+M+B*18 . Det er forbogsta-
verne i Casper, Melchior og Baltasar (de 3 vise mænd 
iflg. traditionen) og i Christus mansionem benedicat 
(må Kristus velsigne huset) omgivet af det nye årstal.  
I Kværkeby griller menighedsrådet ved kirkedøren, så 
vi kan varme os, i Vigersted bydes der på varmt i kop-
pen og kage. Det er d. 7. januar kl. 15.30 i Viger-
sted Kirke og kl. 17 i Kværkeby Kirke - en herlig 
fest i januarmørket.

Sognepræsten

VI SKRIVER PÅ DIN DØR OG  
GRILLER PØLSER UDENFOR  
KIRKEDØREN!
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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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BABYSALMESANG
Til babysalmesang har vi virkelig kunnet mærke, at der har været babyboom det 
seneste års tid og sikke en glæde! 20 babyer har været tilmeldt efterårets baby-
salmesangshold. Det er ny rekord og derfor har vi måttet dele holdet i to. Det er 
en fornøjelse at synge med de søde babyer og deres mødre og fædre, og efter 
sangen hygges der i konfirmandstuen med kaffe, te og saftevand. 

Efterårets hold slutter ved udgangen af november og så starter vi igen torsdag 
d. 11. januar. Det er for babyer fra 2-10 måneder og deres forældre. Vi mø-
des 10 torsdage kl. 10.30 i Vigersted eller Kværkeby kirke. Holdet oprettes i 
den kirke, som flest ønsker. Man tilmelder sig ved at sende en mail til mig, Mia 
Engsager: miaengsager@gmail.com. Jeg er organist i kirkerne og leder babysal-
mesangen.

ENGLEKORET SØGER BØRN
Kirkernes børnekor søger 
børn fra 2.-5. klasse, som 
kunne tænke sig at synge 
i kor. Efter efterårsferien 
er en del af børnene ryk-
ket op i Ungdomskoret, så 
nu savner vi lidt flere børn i 
Englekoret.

Koret øver hver onsdag kl. 15.45-17.00 i konfirmandstuen i Viger-
sted. Vi starter altid kortimen med at få et stykke brød og lidt frugt. Her-
efter synger vi i en time. Vi synger mange forskellige sange, laver sange 
med bevægelser og danse til og lærer om noder. Det er sjovt at være 
med i koret, fordi man får gode venner, sjove oplevelser og man lærer en 
masse om musik. Og så bliver man bare glad af at synge. 

Koret synger i kirken nogle gange om året og tager også på ture ud af 
huset for at synge med andre kor og synge koncerter forskellige steder. 
Orkesteret »Mias musikalske univers« akkompagnerer koret ved forskel-
lige lejligheder. De har bl.a. været med, når koret de sidste 2 år har 
sunget ved Børnekorenes dag i Tivoli. 

Til januar kan man opleve korets TV-debut, da de medvirkede ved TV-
optagelser til DR kirken i oktober. Det bliver sendt på DR K d. 7. og 28. 
januar kl. 14.00.
Hvis man skulle have lyst til at prøve at være med i koret, så kontakt Mia 
Engsager på tlf. 26256490 eller mail: miaengsager@gmail.com.

Sidsel Marie efter en 
hyggelig babysalme-

sangstime i 
Vigersted kirke.

Søgade 26, 4100 Ringsted

Søgade Begravelse
3639 5810



19

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 Marianne Piil træffes i 
reglen onsdag formiddag i præstegår-
den og kan hjæpe med attester o.lign. 
mpi@km.dk
Graver Arne Mikkelsen ·  
Graverkontoret · Vigersted Bygade 33
· tlf. 31 70 73 33 · Fridag mandag.
Graver Lis Mikkelsen · 
Graverkontoret · Kværkebyvej 70 
(Kirkevej), 4100 Ringsted· 
tlf. 41 15 37 08 · Fridag mandag.
Organist Mia Birch Engsager
Kildegårdsvej 25 · Havrebjerg ·  
4200 Slagelse · tlf. 26 25 64 90 · 
Fridag mandag.
Kirkesanger Kirsten Lybecker
Avnsbjergvej 42 · 4174 Jystrup ·
tlf. 41 57 55 61 · Fridag mandag.

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

REDAKTION
Anne-Marie Nybo Mehlsen
(ansvarshavende), amnm@km.dk
Mariann Hansen (kasserer)
Berit Galberg og Asger Bak

SIDEN SIDST

VIGERSTED SOGN
DÅB
27.08.17  Thor Skipper Funch
17.09.17  Tjalfe Kjærsgaard   
 Olsen Mortensen
30.09.17  Marius Landling-Jensen
30.09.17  Mathias Willum Nielsen
30.09.17  Eskild Vejborg   
 Christensen
15.10.17  Magnus Bruun-Hansen
29.10.17  Theo Leonardo   
 Herleen Hoffgaard

DØDE OG BEGRAVEDE
20.08.17  Ole Egon Nielsen
23.08.17  Sven Harry Fehrmann
25.08.17  Edith Johanne Niebuhr
27.08.17  Claus Ebert Nielsen
23.09.17  Petra Marie Christiansen
26.10.17  Anna Ester Pedersen

KVÆRKEBY SOGN
DÅB
10.09.17  Noah Benjamin   
 Boserup Klinke
22.10.17  Albert Conrad Andersen

VIEDE OG VELSIGNEDE
12.08.17  Sabrina Almind Mather 
               og Jens-Christian Kraft 
 Mather
30.09.17  Betina Marie Dittmer   
 Nielsen og Rasmus   
 Dittmer Nielsen
21.10.17  Bibi Brinch Mikkelsen 
 og Tom Vagn Mikkelsen

DØDE OG BEGRAVEDE
13.08.17  Solvejg Irene Henriksen
04.10.17  Lene Margrethe Hansen
16.10.17  Niels Arthem Skriver
 

SAMTALE 
OG SJÆLESORG

Din sognepræst er uddannet til 
den gode og den svære samtale 

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

du kan også maile til: 
amnm@km.dk

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

VIGERSTED-KVÆRKEBY 
LOKALNYT 

Nr. 1 - 2018: deadline 1. februar 
- udkommer 5. - 8. marts.
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DAG TIDSPUNKT ARRANGEMENT STED
  6. dec. 17.00 Syng Julen Ind med Englekoret og Ad Hoc Julekoret Kværkeby Kirke

10. dec. 10.30 2. søndag i Advent · Gudstjeneste Vigersted Kirke

12. dec. 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved**

12. dec. 19.00 Julekoncert Vigersted Kirke

15. dec. 10.00 og 11.00 SKOLEJUL Kværkeby Kirke

17. dec.   9.00
10.30

3. søndag i Advent · Gudstjeneste
3. søndag i Advent · Gudstjeneste

Jystrup Kirke
Kværkeby Kirke

22. dec. 8.30 og 9.15 SKOLEJUL Vigersted Kirke

24. dec. 11.00
13.00
14.15

Juleaften · Gudstjeneste
Plejecenter Ortved
Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke

25. dec.   9.00
10.30

Juledag · Gudstjeneste Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke

26. dec.   9.00
10.30

2. juledag · Gudstjeneste Kværkeby Kirke**
Valsølille Kirke**

31. dec. 14.00
15.30

Nytårsaften/Julesøndag · Gudstjeneste Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke

  7. januar 14.00
15.30
17.00

DRK viser børnegudstj.optaget i Vigersted Kirke 4/10 (se omtale)
Hellig tre Kongers gudstj. - husvelsignelse og kaffe (se omtale)
Hellig tre Kongers gudstj. m. husvelsignelse og grill (se omtale)

TV
Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke

14. januar   9.00
10.30

2. søndag efter Hellig 3 Konger · Gudstjeneste Vigersted Kirke (tårn) (K) 
Kværkeby Kirke

17. januar 19.30 Historier om Humleore Gods og Kong Humbles Borg 
Aktivitetsudvalget 

Vigersted Forsamlingshus

21. januar 10.30 2. søndag efter Hellig 3 Konger · Gudstjeneste med efterflg. 
frokost og menighedsmøde i konfirmandstuen

Vigersted Kirke

27. januar 19.00 Børnediskotek - Borgerforeningen Kværkeby Friskole

28. januar   9.00
10.30
14.00

Septuagesima søndag · Gudstjeneste

DRK viser gudstjeneste optaget i Vigersted Kirke 4. oktober 

Vigersted Kirke (tårn) (K) 
Kværkeby Kirke (K) 
TV

28. januar 17.00 Generalforsamling Vigersted Lokalråd Vigersted Forsamlingshus

31. januar 18.30 Generalforsamling Borgerforeningen Kværkeby Friskole

  4. februar   9.00
10.30

Seksagesima søndag · Gudstjeneste Kværkeby Kirke*
Valsølille Kirke*

11. februar 10.30 Fastelavn · Gudstjeneste (se omtale) Vigersted Kirke

11.30 Fastelavnsfest i Hallen (E) - Aktivitetsudvalget Vigersted Hallen 

18. februar   9.00
10.30

1. søndag i fasten  · Gudstjeneste Jystrup Kirke 
Kværkeby Kirke (K) 

21. februar 19.00 Generalforsamling. Fuglereservatets venner Anlægspavillonen, Ringsted.

24. februar   9.30 - 15.00 Kirkehøjskole »Menneskets grundvilkår  - den svære eksistens, 
individualitet og sameksistens« (se omtale)

Vigersted Præstegård

25. februar 10.30
12.00 - 14.00

Fællesgudstjeneste
Kirkehøjskole »Menneskets vilkår« (se omtale)

Vigersted Kirke
Vigersted Præstegård

  4. marts   9.00
10.30

3. søndag i fasten · Gudstjeneste Vigersted Kirke (tårn) (K) 
Kværkeby Kirke

KALENDER DECEMBER 2017 · JANUAR · FEBRUAR  2018
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* = v/ Lars Storm Kristensen
** = v/ Regitze Marker

(K) = Kirkekaffe
(E) = Entré


