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VIGERSTED & KVÆRKEBY

VIGERSTED IDRÆTSFORENING
www.vigersted-if.dk
BESTYRELSEN SIDEN SIDST
Hele Vigersted Idrætsforening
summer af liv og god energi her i
de mørke vinteraftener, og sæsonen er kommet godt fra start efter
en varm sommer.
Bestyrelsen havde igen i år en
stand på Kildemarkedet, og det gik
rigtigt fint.
Der blev solgt popkorn og som noget nyt var der et andedamsspil
med i år.
Børnene var rigtigt glade, og besøgte os meget, vi fik solgt omkring
200 stk. popcorn på dagen. Niels

NYT FRA
TRÆNINGSCENTRET
Efteråret er i gang og det er dejligt
med så mange medlemmer, som nyder den indendørs træning. Nu nærmer julen sig, og måske ryger der lidt
godter ned og så vil det være en god
ide at komme over i træningscentret.
Vi har fået uddannet to nye instrruktører, Kirstine Nielsen og Morten Sørensen, som vi byder velkommen og
glæder os til at samarbejde med dem
i vores center.

og Thomas fra bestyrelsen stod i
boden hele dagen, sammen med
Thomas datter Camille, som hjalp til
med andedammen.
December måned er i gang, og der
bliver julehygget på holdene.
Vi i Vigersted Idrætsforening vil
gerne ønske jer alle en glædelig jul
og et godt nytår.
Hvis du går og drømmer om at
starte en ny idrætsgren op, som vi
ikke tilbyder i Vigersted Idrætsforening, skal du endelig henvende
dig til Forretningsudvalget.

Vi har instruktør i centret tirsdag kl.
19.00 - 20.30 og onsdag kl. 19.00
- 20.30. Ønsker du instruktion uden
for disse tider kan du kontakte Kurt
Noack på tlf. 20651106.

BODY BIKE
Der er gang i cyklerne hver mandag,
torsdag fra 18.00-19.00 og fredag.
16.45 - 17.45. Man skal tilmelde sig
på holdsport.dk til de enkelte hold.
Der kommer mange, så kom i god tid.

DIN TØJMAND Borup Tlf. 57 52 10 20

Hjemmeside: www.vigersted-if.dk
Karina Kristensen
Mobil: 21 42 12 10
Karina.n.kristensen@gmail.com

CROSSGYM
Det er med stor glæde, at vi ser så
mange møde op til en god gang motion med vægte, frie øvelser, øvelser
med kropsvægt, boxjump, vægtstænger mm. Vi fortsætter med almindelig CrossGym tirsdag kl. 18.15 19.15, fredag kl. 18-19 og søndag
kl. 10.00 - 11.00 eller efter nærmere aftale. Vi vil sende meddelelser
ud på facebook om alle dagene, hvor
man kan skrive sig på eller bare møde
op. Man kan godt møde op, selvom
man ikke har prøvet det før.
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig
god jul og et godt nytår.
Kurt Noack, formand
20651106, kno@ofir.dk

JULETRÆSFEST
Søndag d. 9. december
kl.15.00-16.30 i Vigersted
Forsamlingshus
Vi glæder os til at se rigtig mange nisser
og glade mennesker danse rundt om
juletræet. Tilmelding sluttede 30. nov.
VIF ønsker alle en rigtig glædelig
jul og et godt nytår med masser af
aktivitet på holdene.
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VAKSE VOKSNE-SENIOR
Vakse vokser er kommet godt i gang
i den nye sæson, og vi er pt. 25 voksne 50+, der mødes hver torsdag kl.
9.30-11 i Forsamlingshuset.
Hvad laver de Vakse Voksne?
På holdet kan alle voksne deltage.
Der er mulighed for at lave gymnastik
i den store sal eller spille billard på 1.
sal i billardafdelingens lokaler.
Efter en times aktivitet mødes vi og
drikker vores medbragte kaffe eller
anden forfriskning, synger lidt og hyggesnakker.
På gymnastikholdet er der en stor aldersspredning – de ældste er oppe i
80´erne og mange forskellige skavanker er repræsenteret, så de øvelser vi laver, prøver vi at tilpasse, så
alle kan deltage enten stående, liggende eller siddende. Vi arbejder
med styrke, balance, smidighed og
kondition krydret med god musik og
gerne med et godt grin.
Hver har en pose med forskellige redskaber såsom små bolde, elastikker,
klude og vandflasker, så man kan altid
finde på noget at træne med, hvis en
øvelse er for svær og ikke lige passer
til dagsformen. Vi arbejder også på
store træningsbolde og stepbænke.

Qi Gong bruger vi ofte til opvarmning. Det er et gammelt kinesisk system, som trænes gennem langsomme og glidende bevægelser. Det
styrker kroppens naturlige funktioner,
modvirker stress og spændinger i
kroppen. Det har endvidere en harmoniserende virkning på åndedrættet, kredsløbet og fordøjelsen. Også
her kan alle være med stående eller
siddende.
SMART Training er et nyt system vi
arbejder lidt med hver gang. Det giver din hukommelse og din koncentrationsevne et boost. Det er træning,
der styrker din hjernes ydeevne og
kapacitet.
Så der er nok at tage fat på i denne
sæson. Og der er stadig plads på holdet, så har du lyst til at deltage, så
kontakt mig for yderligere oplysninger.
Vi holder juleafslutning torsdag d.
13. december med kaffe og æbleskiver efter træning og mødes igen i
det nye år torsdag d. 3. januar.
Berit Galberg
tlf. 22 21 23 25
berit@galberg.dk.

Siddende og liggende boldøvelse.

SMART Training med edu,
en lille læderbold

SÆT X I KALENDEREN
Gymnastikopvisning lørdag d.
9. marts kl. 10.00.
Vi håber at se rigtig mange børn,
forældre og bedsteforældre til
en hyggelig formiddag.

NYT FRA GYMNASTIKAFDELINGEN
I gymnastikafdelingen kører holdene for fuld drøn og der er gang i forberedelserne til opvisningen 9. marts.
På forældre/barn-holdet har tilstrømningen været imponerende og der er i år
14 små gymnaster. Disse gymnaster har altid en forælder med og også gerne
store søskende. Hallen er fyldt godt op og man kan mærke energien og engagementet. Der er stadig plads til flere, så mød op lørdage kl. 9, hvis du har en
lille spilop mellem 1 og 4 år.
Holdet for børn fra 3.-5. klasse, blev vi desværre nødt til at nedlægge pga.
manglende tilmeldinger. Springholdet for 0.-2. klasse er godt booket op med
børn fra både Kværkeby og Jystrup. Det er dejligt at folk har lyst til at komme
og være med!
På instruktørernes vegne,
Julie E. Zeuthen
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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

NYT FRA DILETTANTEN

EGNSSPIL 2019
Omkring 60 interesserede var mødt
op til informationsmøde om egnsspil
2019 i Vigersted Forsamlingshus
den 25. oktober. En del var interesserede i selve skuespillet, andre mere
i at få en funktion på bodpladsen, og
atter andre i en plads i koret.
Det blev en hyggelig aften, hvor styregruppen bag spillet kunne konstatere
at der er et stykke vej, før vi har deltagere nok. Det bliver der i skrivende
stund arbejdet på, og alle, der læser
dette, kan være sikre på at uanset
hvad, så er der plads til alle interesserede. I skal henvende jer på mail til
mot.jensen@gmail.com eller på mobil

ES-Elektrikeren A/S
Bækgårdsvej 41B
4140 Borup
www. eselektrikeren.dk

22 44 85 74. Prøverne begynder
den 10. januar og foregår mest torsdage fra 19-22 i Forsamlingshuset.
Prøveplanen vil blive udformet således, at den tager stort hensyn til den
enkelte skuespiller, men det siger sig
selv, at der vil komme nogle meget
vigtige prøver, hvor alle skal være til
stede. Spilledagene er den 21., 22.
og 23. juni i 2019.
Det skal også nævnes, at der betales
kontingent for at deltage i aktiviteten.
For at spille en rolle med replikker koster det 400 kr. med mindre man er
studerende og under 25. Så ydes der
studierabat, og man betaler kun 150
kr. For at spille en rolle uden replikker
betaler man 200 kr. og for

børn er prisen 150 kr. Pengene går til
produktionen af stykket, hvor der er
et budget på 205.000 kr.
På vigersted.net kan man se og læse
mere om handlingen og baggrunden.

REVYEN 2018
Tak til alle der overværede vores revy.
Det er dejligt at der stadig er interesse for vores forestillinger, og det
hjælper os skuespillere når der er liv i
salen. Vi fik et pænt overskud på forestillingerne og det går til hjælp til
egnsspillet.
Niels Arentoft

Holdene ved vores
to sidste egnsspil.

Skal du sælge?
Bestil et gratis salgstjek,
så hjælper vi dig godt videre.

Tlf. 56 82 00 95

EDC Selandia Vejgaard & Partnere
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Køgevej 3 · 4100 Ringsted
Tlf. 57610948 · www.aahøjcykler.dk

FUGLERESERVAT.DK
www.fuglereservat.dk

INGEN VINTER UDEN
ET FLOT OG SMUKT
FUGLERESERVAT
Rigtig mange medlemmer er blevet
glædeligt overrasket over, hvor smukt
reservatet kan give sig ud - også
om vinteren. Fuglereservatet har sin
egen charme hele året. Der er altid en
spændende og smuk natur omkring
de store vandområder. Mange lokale
benytter de flotte omgivelser til at
nyde en lille rask rundtur morgen eller
aften. Også din familie er velkommen
i et af kommunens fyrtårne.
Allerede nu kan du, på hjemmesiden
www.fuglereservat.dk se alle de mange arrangementer, der gennemføres
i 2019. De gælder for børn og alle
aldre. Også eksterne ture og foredrag.
På hjemmesiden kan du også altid
læse Hennings sidste observationer
og blive bekræftet i, at der - uanset
årstid - er meget at iagttage.

Husk også den årlige generalforsamling den 20. februar kl. 19 med foredrag om den Danske Naturfond af Louise Nabe-Nielsen.
Som sædvanlig i Anlægspavillonen, Tværallé 5, Ringsted.

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 fuglereservat.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 fra
reservatet.
Fuglereservat.dk
Jon Feilberg, tlf. 40 15 05 98
Mail: info@fuglereservat.dk
www.fuglereservat.dk

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

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

GENERALFORSAMLING
OG BANKOSPIL

I august havde vi et konstruktivt møde
med Borgmester Henrik Hvidesten og
Teknisk direktør Tine Christiansen om
projektets kaotiske forløb og især
om hvordan vi bedst muligt kommer
videre. Efter dette møde blev projektet genbehandlet i Økonomiudvalget,
hvor det blev godkendt i henhold til
det reviderede budget og efterfølgende er projektet behandlet i Plan og
boligudvalget, hvor det blev besluttet
at der ikke skal udarbejdes en ny lokalplan, men derimod skal der laves
et tillæg til kommuneplanen og denne
proces er sat i gang.
Vi forventer herefter at projektet kan
opstartes efter at egnsspillet er gennemført til Skt. Hans 2019
Vi vil i løbet af foråret 2019 orientere nærmere om planlægningen
af arbejde og herunder behovet for
frivillige hænder og hoveder til gennemførelsen af det praktiske arbejde
med anlæg og ny beplantning.

Den årlige generalforsamling afholdes
søndag den 27. januar 2019 i Vigersted forsamlingshus og efterfølgende
forsøger vi at gentage succesen med
afholdelse af Bankospil. Alle der er
interesseret i at sponsere gevinster er
velkommen til at kontakte os.
Lokalrådet ønsker alle en glædelig
Jul og et godt nytår med tak for det
gamle år til store som små.

KLYNGESAMARBEJDET
I SØHØJLANDET
Arbejdsgrupperne indenfor klyngesamarbejdet har bl.a. stillet forslag om
en fælles hjemmeside for Kværkeby,

GENERALFORSAMLING
Vigersted Lokalråd indkalder
hermed til generalforsamling
søndag d. 27. januar kl.
14.00 i Vigersted Forsamlingshus. Dagsorden ifølge
vedtægterne. Vi håber mange
vil møde op og høre om Lokalrådets arbejde.
Kl. 15 efter generalforsamlingen er der bankospil - læs om
dette andetsteds på siden.

Jystrup, Haraldsted og Vigersted. Lokalrådet har ønsket at Vigersted.net
skal være en del af den nye hjemmeside og ikke være en selvstændig
side fremadrettet.

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

HYGGELIGT BANKOSPIL I FORSAMLINGSHUSET
Søndag d. 27. januar 2019 kl. 15.00 - ca.17.15
Få lidt spænding på en ellers lidt kedelig søndag eftermiddag!
Kom til Lokalrådets Bankospil med masser af flotte gevinster!
Der spilles 8-10 spil med gevinst for række, plade og sidegevinster.
BankoPer og Gevinstfeen Berit fører Jer nænsomt igennem spillene, så
alle kan følge med, både nybegyndere og de mere garvede bankospillere.
Vi er i fuld gang med jagten på spændende gevinster, og har du eller dit
firma noget at bidrage med, så henvend dig til undertegnede!
Børn, der ikke spiller med, kan være i lille sal og
hygge sig med deres medbragte legeting.
Pris: 3 plader 50 kr., ekstra plader 10 kr. pr. stk.
Der kan betales med MobilePay og kontanter.
Midtvejs i spillet afholdes 15 minutters pause,
hvor man kan købe kaffe og kage, øl og vand.
Vi glæder os til at se rigtig mange børn, unge
og voksne til en hyggelig eftermiddag i Forsamlingshuset.
Yderligere oplysninger mobil 22 21 23 25 – Berit Galberg-Lokalrådet.
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TOG TIL TIDEN - HISTORIEN OM DEN SJÆLLANDSKE MIDTBANE
Onsdag d. 16. januar kl. 19.30-22.00 i Vigersted Forsamlingshus
I anledning af det store Egnsspilprojekt 2019, der handler om Midtbanen, har
Lokalrådets historiegruppe bedt Torben Jensen fortælle historien om, hvordan DSB i starten af 1900-tallet projekterede og anlagde Den Sjællandske
Midtbane. Det var en bane, der skulle forbinde Næstved med Helsingør. Undervejs skulle den forbi Ringsted - Kværkeby - Vigersted - Ortved - Jystrup
og mange andre småbyer. Det blev et anlæg, der aldrig helt kom til at leve
op til forventningerne. Baneanlægget har rekorden som Danmarks kortest
fungerende jernbane. 12 år gik der, fra første tog kørte på banen, til den
lukkede.
Ortved Station år 1925:
Vi skal høre historien om de mennesker, der arbejdede på anlægget - baneOrtved Station, hvor fru
børsterne. Mennesker, der levede det frie liv og sjældent blev ret længe på samme
Jensen huserede.
sted. Vi hører om de forandringer, anlægget medførte for lokalbefolkningen, og om
de mennesker, der kom til at leve med og af banen.
Medbring gerne gamle fotos og gode historier om Midtbanen, som historiegruppen kan låne og arbejde videre med. Vi mangler bl.a. fotos fra trinbrættet ved
Knudslund, Værkevad bro (ved skydebanen) og broen over Nyvej i Jystrup.
Der kan købes kaffe & kage 25 kr. - kontant eller MobilePay.

Litra KJ 553:
Som et rigtigt lokomotiv skal se ud.
Billet fra Jydstrup:
Jydstrup- Kjøbenhavn
for 3 kroner.

Tilmelding nødvendig.
Yderligere oplysning og tilmelding til
Berit Galberg - SMS 22 21 23 25
eller berit@galberg.dk

FASTELAVNSFEST I VIGERSTED HALLEN
Søndag d. 3. marts kl. 11.30
Aktivitetsudvalget håber at se
rigtig mange udklædte børn
og voksne til en hyggelig fastelavnsfest.
Der er 4 tønder, der skal slås
ned - 3 til børn og 1 til voksne
- alle fyldt med slik.
Fastelavnsboller, kaffe og kolde
drikke til alle. Pris 35 kr. pr. person. Der kan betale med MobilePay og kontanter.
Der er brug for mange praktiske hænder til at arrangere løjerne, dække
borde, handle ind, hænge tønder op, rydde op og meget mere, så vi håber mange forældre vil give en hånd med ved arrangementet både før,
under og efter, så alle kan få en god oplevelse.
Oplysning om tilmelding følger, når vi kommer ind i det nye år.
Yderligere oplysning Berit Galberg
tlf. 22 21 23 25 eller berit@galberg.dk
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Hovedgaden 12 • 4140 Borup •
tlf. 5752 7348
Hverdage 8-19 • Lørdag-søndag 8-17
Slagter: tlf. 5752 7218 • Postshop
Borup Bageri: tlf. 5752 6615
Hverdage 6-19 • Lørdag-søndag 6-17

r jord under
Med risiko fo
de kinder
neglene og rø

NATURDAGPLEJEN
I SNEKKERUP

www.rosenmark.dk
Siden sidst er Uwe startet i Naturdagplejen. Vi har hygget os med at samle
frugter og revet græs sammen, som vi har gået rundt og forkælet alle dyrene
med. Vi har også samlet kastanjer, som vi har brugt som pynt i juledekorationerne. Vi har også lavet græskarhoveder til Halloween.
Endelig har vi fundet navne til vores to søde kænguruer, som nu hedder Minnie
og Mickey, og vi håber, at der er en lille unge på vej i Minnies pung.
Fra den 1. januar får Naturdagplejen desværre nyt navn. Jeg ved endnu ikke,
hvad det bliver, men regeringen har ved lov besluttet, at private dagplejere ikke
længere må kalde sig dagplejere. Vi skal bruge den noget mere upræcise titel
»privat pasningsordning«, hvilket også skal være en del af navnet.
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

EHAVE
VIGERSTED BØRN
e Sørensen
Leder: Maria Celin
Ringsted,
Snekkerupvej 12,
tlf. 57 62 70 80
d: Laura Irwin
Bestyrelsesforman
ssing.dk
Rossing - laura@ro

HUSK JULEFEST

Onsdag den 12.
december
kl. 15.00-17.30

VIGERSTED
BØRNEHUS

NYT FRA VIGERSTED BØRNEHUS
I slutningen af august holdt Børnehuset den årlige sommerfest. I år var det
en piratfest og i festens anledning var
der kreeret et flot sørøverskib, som
også i ugerne efter var centrum for
mange gode lege. Her var sørøverløb,
udklædte børn og god stemning.

Næsten alle børn
har været syge…
Det plejer at ske med
et par års mellemrum
og varer en måneds
tid, hvorefter alle er
klar igen.

I oktober måtte vi sige farvel til legetårnet, som blev fældet med motorsave. Der er nu gang i en proces med
at indhente tilbud om nye ting til legepladsen. Bestyrelsen og personalet
arbejder sammen om at finde ud af,
hvordan det kommer til at se ud.

I skrivende stund er
der tilmelding til efterårets madaften. Her
kan man som sædvanlig medbringe hele familien og spise aftensmaden inden man kører hjem. Tanter
og naboer er også velkomne.

Som mange familier har (be)mærket
har oktober måned i Børnehuset været præget af skoldkoppe-epidemi.

På bestyrelsens vegne,
Julie Ellekrog Zeuthen
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Glimmer er altid godt!!

VIGERSTED
DE
GRØNNEBØRNEHUS
PIGESPEJDERE
www.vigerstedspejder.dk
PIGESPEJDERE MED KRUDT I!
I efteråret har pigespejderne haft
travlt med en masse sjove og udfordrende aktiviteter.
Smutterne (0.-3. klasse) har taget
dolkemærke, hvor de har lært hvordan man håndterer en dolk på en sikker måde, og i forbindelse med mærket prøvede de at barbere en ballon.
Det var rigtig sjovt! Smutterne har
også haft besøg af Tina, som lavede
et pølseløb med pigerne. Pølseløbet
er et mini-førstehjælpsløb, hvor pølsen er patienten. På pølseløbet skulle
smutterne bl.a. tage pølsen på skadestuen og få den syet.
Som noget nyt starter smutterne
mandag fra kl 16.00-17.30, hvis du
skulle have lyst til at være med.

Kajak.

Spejderne (4.-9. klasse) var blevet
inviteret af Ringsted Kajakklub - RIKA
til at komme med ud og sejle i kajak
og stå på Stand Up Paddle boards.
Pigerne fik prøvet en masse sjove
vandaktiviteter af og lært noget nyt
siden de i sommeren havde været på
spejderlejr, hvor de lærte at sejle i
optimistjoller og kanoer. Spejderne
har også været ude og klatre i trætoppene. Det var en rigtig dejlig dag
med godt vejr, og nogle af pigerne
blev godt udfordret i højderne. Nogle
af pigerne var endda så seje at de var
helt oppe og klatre i 15 meters højde!
Ikke alle spejderaktiviteter foregår
udendørs. I år var nogle af pigerne

med til JOTI/JOTA som er en slags verdensspejderlejr på internettet eller
over radioen. Her fik pigerne mulighed for, sammen med andre spejdere,
at kommunikere med spejdere fra
hele verden. De fik både fat i spejdere
fra England, Østrig og Brasilien.
Der kommer 2 jubilæer i foråret
2019. Spejder i Vigersted har 40-års
jubilæum d. 15. marts, og De Grønne
Pigespejder har 100-års jubilæum d.
4. maj 2019, nærmere information
kommer i næste Lokal Nyt.
Der er generalforsamling d. 21. januar 2019 kl. 20.00 i Bjerghytten.
Caroline Gylling Jørgensen

JOTA spejder.

Klatring.

Pølseløb for smutterne.
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VIGERSTED SKOLE
www.vigersted-skole.dk
SKOLEFEST FOR
0. - 6. KLASSE
Skolebestyrelsen på Vigersted Skole
ønsker at skabe en tradition med skolefester på Vigersted Skole.
Den første skolefest for 0. - 6. klasse
i den nye tradition er planlagt - men
endnu ikke gennemført, da dette indlæg skrives. Skolefesten er arrangeret i et samarbejde mellem skolebestyrelse, forældrerepræsentanter fra
alle klasserne og skolen. Den enkelte
klasses elever, forældre og lærere er
ansvarlige for forskellige boder.
Festen afholdes fredag 9. november og er en fest for elever, forældre samt
søskende.
Skolefesten starter kl. 17.30 med 6.
klasses skolekomedie samt danseoptræden af 0. - 1. klasse og et musikalsk indslag fra 2. - 3. klasse.
Kl. 19.00 spiller DJ Stuckert op til
fest, dans og små konkurrencer i
gymnastiksalen. Samtidig vil klassernes boder være åbne, her kan børn
og barnlige sjæle prøve kræfter med
diverse aktiviteter: Spøgelsestunnel,
flødebollekastemaskine, brydning i
sumodragter og meget mere. Der vil
desuden være mulighed for at købe
sodavand, kaffe, kage, slushice, popcorn og pølsehorn.
I forhold til udskolingen er det også
skolebestyrelsens ønske, at der kan
afholdes skolefester for denne gruppe elever hvert år.

Rettighedsrådet til
Børnetopmøde.

indslag med folkene fra »True North«.
Alle eleverne fra Vigersted Skole kender »True North« fra Temadagene i
august.
Der var tilrettelagt et spændende program, hvor eleverne fik mulighed for
at arbejde med et af FN’s 17 verdensmål - som de selv valgte. Eleverne fra Vigersted valgte nummer
5: Ligestilling mellem kønnene og
udarbejdede forslag til, hvordan de vil
arbejde med at sikre større ligestilling
mellem drenge og piger på Vigersted
Skole. Forslaget blev præsenteret fra
scenen som et ud af to forslag.
Maia fra 9y deltog i det nationale Rettighedsråd, som arbejdede på en resolution omkring verdensmål nummer
12: Ansvarligt forbrug og produktion.
Oplægget til resolutionen blev ligeledes præsenteret fra scenen og vil efter det nationale Rettighedsråds yder-

ligere bearbejdning blive præsenteret
for de relevante parter.
Det var en stor oplevelse for vores
elever at besøge FN-Byen og deltage
i Børnetopmødet, begge dele noget
helt særligt.

SKOLERNES MOTIONSDAG
Igen i år blev der løbet og cyklet af
eleverne på Vigersted Skole på Skolernes Motionsdag fredag 13. oktober.
Vejret viste sig fra den gode side –
fremragende efterårsvejr - næsten
ingen vind og masser af sol. Dagens
startede med fælles opvarmning i Vigersted Hallen - hvorefter eleverne
begav sig ud på enten 3 eller 5 kilometer løberute eller 8 eller 16 km

BØRNETOPMØDE
FREDAG 26. OKTOBER
Vigersted Skoles rettighedsråd deltog
i Unicefs børnetopmøde i FN- byen
med 7 elever og 3 medarbejdere.
Der er nu 34 Rettighedsskoler i Danmark og de fleste af disse skolers
Rettighedsråd var repræsenterede på
Børnetopmødet.
Dagen startede med et oplæg fra
bloggeren »Lakserytteren« omkring
at få gode ideer - derefter var der et
Skolernes motionsdag - opvarmning
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Formålet med dagene er at eleverne
• Introduceres til fag og
medarbejdere i overbygningen
på Vigersted Skole.
• Oplever de fysiske rammer i
overbygningen på Vigersted
Skole.
• Møder hinanden med henblik
på 7. klasse i Vigersted Skole.
Eleverne undervises i udskolingens
lokaler og faglokalerne og primært af
udskolingens lærere.
Rettighedsrådet til
Børnetopmøde.

cykelrute. Mange forældre var med
deres børn ude på ruterne - en dejlig tradition. Der var mulighed for at
løbe/ cykle ruterne igennem flere
gange og mellem hver gang var der
frugt og saftevand.
Dagen sluttede i hallen med fællessang og masser af klapsalver til
længste distancer, hurtigste tider og
de klasser, der havde vundet pointkonkurrencen.

INTRODAGE FOR
6. KLASSER

VIGTIGE DATOER:
• Informationsmøde for forældre om
Spiregruppe og skolestart på
Vigersted Skole tirsdag 8.
januar 2019 kl. 19.00 - 20.30.
• Informationsmøde om
udskolingen og overgangen til 7.
klasse: mandag 14. januar
2019 kl. 19.00 - 20.30.
Begge møder er åbne for alle interesserede.
Med ønsket om en glædelig jul
og et godt nytår
Jette Wase Hansen
Skoleleder

Hvert år i november mødes eleverne
på 6.årgang fra Søholmskolen og Vigersted Skole til introduktion til udskolingen på Vigersted Skole.

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.

PLEJECENTER ORTVED
Roskildevej 498, Ringsted
Tlf. 57 62 77 40
Leder Marianne Micheelsen
Tlf. 57 62 77 45

RINGSTED DAGPLEJE
Leder Lone Schiøtt
Tlf. 57 62 81 20

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

Hans-Jørgen Olesen mob. 2016 8159
Martin Olesen
mob. 2240 4055
Roskildevej 446 · 4100 Ringsted · Tlf. 5752 8160
E-mail: info@ortvedautoopretning.dk

Skolernes motionsdag
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VIGERSTED FORSAMLINGSHUS
Spiderman slår til.

www.vigerstedforsamlingshus.dk
Den 22. og 23. september var der
hovedrengøring i forsamlingshuset.
Der var heldigvis pæn deltagelse og
der blev nået rigtig meget. En masse
edderkopper blev jaget på flugt, hylder i depotrum blev udskiftet, sorte
fingre og fedtpletter fjernet, radiatorer
skrubbet og skuret, og der var ikke
mange hjørner, der slap fri. Efterfølgende er gulvene i skænkestuen og
stor sal blevet lakeret.
Sæsonen for de ugentlige aktiviteter,
så som voksenklub, vakse voksne,
dilettant, billard er gået i gang. Det
betyder, at der heldigvis hele tiden
er besøg i huset. Der er også ved at
komme gang i festudlejningen efter
sommeren.
Disse ting til sammen gør, at der stadigvæk er økonomisk baggrund for at
huset kan drives forsvarligt.
Ringsted Kommune har ændret på
sine renovationsrutiner. Det betyder
at flaskecontaineren på parkeringspladsen ved forsamlingshuset er
fjernet. Derfor har vi fået opstillet en
flaskecontainer ved forsamlingshuset,
således at vores lejere ved fester kan
skille sig af med flaskeemballage.
Containeren er til daglig aflåst, ligesom vores andre renovationscontainere. De er private og kun til brug for
husets lejere.
På vores hjemmeside forsøger vi at
opdatere, når der sker noget nyt, således at alle kan følge med i, hvad

der sker. Her kan du bl.a. se husets
kalender. Hvis du skal holde en fest,
kan du der se, om huset er ledigt.
Kontakt under alle omstændigheder
udlejningsansvarlige. Der kan være
indkommet afbud eller bestillinger,
der endnu ikke er registreret. Når man
bestiller huset, skal der indbetales et
reservationsgebyr på 500 kr. Huset
er ikke reserveret før pengene er indbetalt på husets konto. Men det kan
I alt sammen læse nærmere om på
www.vigerstedforsamlingshus.dk
Belært af erfaringen har vi nu udarbejdet en rengøringsvejledning, som
man skal følge, hvis man selv ønsker
at stå for rengøringen. Det er vigtigt
at huset altid er rent og pænt, og at
køkkenet kan benyttes uden sundhedsrisiko. Erfaringen siger, at vi ikke
alle har samme rengøringsstandard.
Derfor vejledningen. Den ligger også
på hjemmesiden.
Bestyrelsen har haft kontakt til Teknisk Forvaltning om problemer med
vores tag. Det trænger i den grad til
en kærlig hånd, hvilket kommunens
folk er enige i. Der kan imidlertid ikke
sættes nogen tidsfrist for udskiftningen. Det skal ske på baggrund af en
politisk beslutning og handleplan.
Mathea Jensen
Ågerupvej 26, 4100 Ringsted
mot.jensen@gmail.com
tlf. 40505098
Nye hylder i depotrum.
Det skinner.

Et solidt morgenmåltid danner
grundlaget for dagens arbejde.
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KVÆRKEBY FRISKOLE
KÆRE ALLE SAMMEN
Så er vi endnu engang nået til årets
sidste måned og der er jo ikke noget
der kan være så kontrastfyldt som Julemåneden. Det er jo netop den måned, der varsler en tid, hvor der både
er mangt og meget, der skal gøres,
men også hvor rigtig mange af os har
mulighed for at bruge en masse hyggelig tid sammen med vores nærmeste.
På Kværkeby Friskole har vi det lidt
på samme måde. Dels gør vi mangt
og meget for at få skabt en fælles
stemning af hygge og fællesskab og
samtidig gør vi også klar til at afholde
vores største årlige tilbagevendende
fest, nemlig vores store julefest »Ind
under Jul«.
Her inviterer vi alle, store som små unge som gamle - familie og venner
og mange af dem vi kender. Det er
festen hvor alle vores elever underholder vores gæster og hvor de enkelte
klasser, sammen med deres forældre,
efterfølgende åbner op for en masse
sjove og spændende boder. Der sælges mad og drikke og kage og kaffe
og overskuddet fra dette går ubeskåret til vores 8. klasses udlandsrejse til
Rom.
Det er også måneden, hvor vores 8.
og 9. klasse sveder ved eksamensbordene, fordi vi afholder de terminsprøver, der skal give dem muligheden for
at skaffe sig vigtig erfaring med at gå
til de afgangsprøver, der senere kommer til at afslutte deres skoletid her på
Kværkeby Friskole.
Så jo, juletiden er både en hektisk og
hyggelig på en og samme tid, for os
alle her på Kværkeby Friskole.

ER DER LEDIGE PLADSER
PÅ KVÆRKEBY FRISKOLE?
Vi har tidligere skrevet om, at skolen
har udviklet sig rigtig meget i de seneste år og det er i højeste grad også
stadig tilfældet. I dag går der 170
elever på skolen og vi har også ventelister på en række af vores årgange.
Hvis I som forældre har børn, der skal
starte i skole i årene fremover, så er
det også vigtigt at være hurtigt ude,
fordi vi har oplevet en meget stor interesse for vores lille skole. Der er derfor også her opskrevet rigtig mange
kommende skoleelever.
Vi har dog også oplevet, at der var
forældre, der valgte ikke at kontakte
os, fordi de faktisk troede at det ikke
var muligt at få en plads på skolen
og dette er faktisk ikke nødvendigvis
tilfældet. Vi har stadig enkelte ledige
pladser på nogle af vores årgange og
da vi har erfaring med, at der er forældre, der har opskrevet deres kommende skolebørn på flere skoler, vil
det stadig være muligt at få en plads
på nogle af vores kommende årgange. Kontakt os derfor endelig på tlf.
nr. 60704945, hvis I ønsker at høre
om mulighederne for at få jeres barn
optaget på skolen.

EN SKOLE MED LAV
KLASSEKVOTIENT
Som friskole er det vigtigste for os
at skabe de bedste rammer for vores elevers faglige udvikling og sociale trivsel. Der er selvfølgelig rigtig
mange forskellige forhold, der sikrer,
at vores elever får netop dette og en
af de helt centrale er, at vi har en klas-

Vigersted Forsamlingshus
Huset bestilles helst på mail:
vigerstedforsamlingshus@gmail.com
eller på tlf. 27639373 ml. kl. 17 og 21.
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sestørrelse, hvor lærerne kan nå at
hjælpe den enkelte elev og hvor eleverne samtidig kan være i et socialt
miljø, der hverken bliver for småt og
sårbart eller stort og uoverskueligt.
For at understøtte dette har vi på
Kværkeby Friskole valgt at vi ønsker
at have en klassestørrelse på 18-20
elever. Med den størrelse klasser kan
vi netop både sikre, at elever kan
understøttes og udfordres fagligt og
samtidig er der en god mulighed for
at eleverne kan indgå og gode og
sunde sociale fællesskaber.
Det eneste, der vil kunne rokke ved
dette vil være, hvis vi pludselig fik en
større forringelse af den økonomiske
tildeling, som vi får fra statens side
og at vi derfor ikke kunne drive skolen på et økonomisk sundt grundlag.
Dette ser heldigvis ikke ud til at være
tilfældet i den nærmeste fremtid.

DEN SIDSTE JULEHILSEN
Til sidst vil jeg blot afslutte dette nyhedsindlæg med at ønske jer en rigtig god og forhåbentlig hyggelig julemåned. Vi håber, at I alle finder den
gode ligevægt mellem at have travlt
med noget I kan lide at lave og samtidig tage jer god tid til ikke at lave alt
for meget hele tiden.
Da næste udgave af Lokalnyt først
udkommer i det nye herrens år 2019,
vil vi alle på Kværkeby Friskole ønske
jer et rigtigt Godt Nytår.
Jan Glerup,
Skoleleder

FJELLEBRO - KVÆRKEBYEGNENS BORGERFORENING

TILBAGEBLIK PÅ 2018
Så nærmer vi os årsskiftet, og vi kan
i Borgerforeningen se tilbage på et
år, med flere spændende arrangementer, hvor der også har været god
tilslutning. Vores tur til Humleore
blev en stor succes. Skovfoged Ulrich Madsen sørgede for at vi fik en
rigtig god tur, krydret med de mange
spændende historier, der knytter sig
til dette område.
Familieturen til Lillebjerggård skal vi
også nævne, for her sørgede Niels
for, at det blev en familietur, hvor børnene fik mulighed for at komme tæt
på de mange dyr, der er på gården.
Samtidig blev det også til et kik indenfor i gårdbørnehaven, som er en
af de mest søgte børnehaver i Ringsted Kommune.
Efter sommerferien havde Borgerforeningen arrangeret tur til Egeskov på
Fyn. Også denne tur skal fremhæves
som et super arrangement, hvor turdeltagerne fik en hel dag til at se de
mange spændende og smukke ting,
der gemmer sig i dette sydfynske
sted. De fleste kunne godt have brugt
mere end de godt fem timer, opholdet
på Egeskov varede.

Året slutter med julefesten og juleskovturen, og så er det ellers i
gang med at planlægge det nye
års program.

JANUAR MED BØRNEDISKOTEK OG GENERALFORSAMLING
De to sidste arrangementer, der
fremgår af Borgerforeningens folder, er vores generalforsamling og
børnediskotek, der begge finder
sted på Kværkeby Friskole. Der
kommer selvfølgelig mere omtale
af begge dele i de lokale aviser og
på de sociale medier.

FREMTIDEN
I 2019 fylder Borgerforeningen 30
år, og ser vi tilbage på de 30 år, har
vi i denne forening været med til at
præge udviklingen i Kværkeby Sogn
på flere måder. Men samtidigt skal vi
også se fremad og tænke nyt. Det vil
bestyrelsen selvfølgelig gøre - både
den nuværende og den nyvalgte. Vi
håber selvfølgelig også fremover, at
der er opbakning til vores forening
både lokalt, men også fra alle dem
udenfor vores sogn, som trofast bakker vores forening op.
Med dette vil Borgerforeningen
ønske alle en god jul
og et godt nytår!

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

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
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Osted Slagter og selskabslokale
v/ Kennet Hansen
Fugletoften 6, Osted
tlf. 46 49 70 44
www.slawter.dk

VIGERSTED OG KVÆRKEBY KIRKER

NØRKLERNE FRA VIGERSTED OG KVÆRKEBY - RINGSTED OG BENLØSE
Jeg vil starte med at takke alle de rare
»bod-folk« på Kildemarkedet som donerede alt det »ikke solgte børnetøj«
til os!
Vi modtog så meget tøj, sko og legetøj, som vi ugen efter kunne køre ud
med til Hjemrejsecentret i Avnstrup.
I skal vide, at det blev modtaget med
den største glæde!
Tusinde tak skal I alle have!! Vi takker
også for garn, som vi har modtaget
med stor glæde.
En god portion strikkede huer og
vanter er taget i brug i Avnstrup.
Vi glemmer ikke de hjemløse, de får
stadig varme sokker mm.
I august var 4 kvinder fra Nørkleklubben inviteret til 40 års dagen på
Krisecentret i Ringsted, hvor vi donerede puder, lagner og karklude. Det

var også en meget dejlig dag, hvor vi
hørte historien om Krisecentret.
Vi er så heldige at få solgt en masse
af det vi strikker - så igen i år kan vi
donere penge til Julemærkehjemmet
og til Julekurve til trængende i vores
sogne!

FARVEL TIL EN NY
MEDARBEJDER OG
MANGE TAK
Kirke- og kulturmedarbejder og
kirkesanger Laila Rong Hanna har
sagt sin stilling hos os op. Laila var
glad for at være her omkring konfirmander, børn, plejehjemstjenester,
kirkesang og PR. Vi har fået sat
flere skibe i søen som f.eks. Kirkeskolesamarbejde for 1. - 2. klasse
om salmer og Minikonfirmander for
3. og 4. klasse. Foruden de 3 hold
konfirmander. Ny hjemmeside er på
vej, og sognene kom på Facebook.
Men Laila kunne desværre ikke få
den lange transport og familieliv
til at hænge sammen, hvilket er
forståeligt. Vi er taknemmelige for
tiden sammen med Laila, glade for
at have oplevet hende synge arabisk musik med Souls of Syria koncerten i Kværkeby. Vi ønsker Laila
og familien alt muligt godt på vejen
fremover.
Vigersted og Kværkeby
menighedsråd

Vi holder juleferie fra den 6. december og starter igen til januar.
Der er stadig ledige stole - vi har
garn, mønstre og strikkepinde og der
er kaffe på kanden.
Vel mødt - det er onsdag kl.10-13!
Lena Uldall, mobil: 21 19 48 17
Lena@brixager.dk

DÅB - ELLER EJ?
I medier er der en del skriverier om det faldende dåbstal, særligt i
storbyområder. Her »på landet« er det stadigt langt de fleste forældre,
der vælger dåb, så vi kan sagtens bare glæde os over det. Derfor
kan man jo godt pippe lidt med på overvejelserne om for og imod.
Nogle mener, man »pådutter« barnet noget ved at træffe beslutningen
for barnet, mens det ikke selv kan sige til eller fra. Dåb kan måske
ikke direkte sammenlignes med valg af mad og sengetider for et lille
barn, men dåb hører i høj grad med til værdier, og alle forældre skal
vel »pådutte« deres barn værdier? Som præst har jeg aldrig mødt et
menneske, der gav udtryk for, at dåben havde gjort dem fortræd,
eller at de fortrød deres forældres valg dengang. Jeg har derimod
mødt en del konfirmander in spe, der synes, det var træls, at de nu
skulle tage stilling til dåb, og som teenagere lade sig døbe. Store
overvejelser på et tidspunkt, hvor konfirmationsfest og tradition kaster et grimt genskær af tvivl over de unges eget valg. »Det er jo kun
for festens og gavernes skyld« bliver en faktor, der skal regnes med i
argumentationen, og det er ikke rart for en 13-årig at skulle stå på
mål for. Det er da klart, at jeg som præst anbefaler dåb, - men måske
kontroversielt, at jeg nu skriver, at det er fordi dåben i al fald ikke gør
skade. Dåben har ikke synlige konsekvenser som en tatovering, skal
ikke opsiges som et abonnement, eller et fællesskab med bundne
forpligtelser. Dåben er en gave med fuld og livsvarig fortrydelsesret
for den døbte - også »baglæns«, skulle man have meldt sig ud og
senere igen fortryde sit valg, tja… så har du stadig din dåb med dig.
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VIGERSTED OG KVÆRKEBY KIRKER
vigersted-kvaerkeby.dk
SANGCAFÉ

FASTELAVN MED
MIAS MUSIKALSKE
UNIVERS OG
ENGLEKORET

Den sidste tirsdag i februar starter forårets sangcaféer.
Nye og gamle sange og salmer synges med højt
humør, når der er fællessang i konfirmandstuen i Vigersted præstegård. Årstiderne hyldes med smukke
sange fra Højskolesangbogen, Kirkesangbogen og
Den Danske Salmebog. Fællessangen akkompagneres af organist Mia Engsager og efter en times sang
byder Vigersted menighedsråd på en let frokost og
lidt varmt i koppen. Så varm stemmen op og kom
og vær med til nogle hyggelige sangcaféer den sidste tirsdag i februar, marts og maj.

Søndag d. 3. marts er
der familiegudstjeneste i
Vigersted kirke kl. 10.30.
Englekoret og bandet
Mias Musikalske Univers
leverer lækre rytmer og
fede dansemoves.
Alle børn (og voksne!)
inviteres til at komme
udklædt og fejre fastelavn
med en festlig gudstjeneste om dåben og duen.
Efter gudstjenesten kan man gå i fastelavnsoptog til
hallen, hvor der er tøndeslagning.

Sted: Konfirmandstuen i Vigersted præstegård.
Tid: Tirsdag d. 26. februar, d. 26. marts og
28. maj kl. 10.30 - 12.15.

MUSIK FOR DE SMÅ I KVÆRKEBY KIRKE
Fra torsdag d. 21. februar og de næste 10 torsdage er der musik og sang for børn fra 0-3 år i Kværkeby kirke.
Dagen starter kl. 9.30 med musikalsk legestue for de 1-3 årige og fortsætter kl. 10.45 med babysalmesang for
babyer fra 2-10 måneder og deres forældre.
Musikalsk legestue torsdag kl. 9.30 - 10.15
Musikalsk legestue er et nyt tiltag i Vigersted og Kværkeby kirker. Det har kørt 8 gange i efteråret i Vigersted kirke
og er blevet taget godt imod. Så i foråret 2019 er det Kværkeby kirkes tur til at åbne dørene for de musikglade
børn og voksne. Legestuen er for børn fra 1-3 år og henvender sig til dagplejebørn og deres dagplejere samt børn,
der bliver passet hjemme. Det kan også være børn, hvor forældre eller bedsteforældre har mulighed for en ugentlig
fridag med deres barn/ barnebarn.
Babysalmesang
Rigtig mange børn og forældre har haft stor glæde af kirkernes babysalmesang gennem de seneste 10 år. Mange forældre har gået til
babysalmesang med flere af deres børn, fordi de hurtigt mærker, at
det er noget som får en særlig betydning i de første vigtige måneder
af barnets liv. Til babysalmesang synger vi nogle af vores dejlige
salmer fra den store salmeskat. Vi vugger babyerne, blæser sæbebobler, danser og synger i det smukke kirkerum. Det er en stund med
barnet i centrum og man bliver glad, når man ser lyset i børnenes
øjne, allerede fra det første slag på trianglen lyder.
Forårets babysalmesang foregår i Kværkeby kirke. Det er for alle babyer fra 2-10 måneder og deres forældre. Man
melder sig til legestue og babysalmesang ved at skrive til Mia Engsager på mail: miaengsager@gmail.com og husk
dit eget og barnets navn!

VIGERSTED MENIGHEDSRÅDSMØDER
Onsdag d. 16. jan. kl. 19 • Torsdag d. 28. feb. kl. 19 • Tirsdag d. 26. marts kl. 19 • Tirsdag d. 28. maj kl. 19
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NYTÅRSKONCERT MED MARTIN ROY WADE
OG MIA ENGSAGER

VIL DU VÆRE
MINIKONFIRMAND?

Torsdag d. 24. januar kl. 19.00 i Vigersted kirke

For 3. og 4. klasse på Kværkeby friskole tilbydes der Minikonfirmandforløb i januar
2019.
Vi synger, leger, lytter og lever
os ind i kirkens spændende
rum og bibelfortællinger, spiser
lakridsfisk og laver skrammelkunst, når vi mødes torsdage
i januar og afslutter med lørdag d. 2. og søndag d. 3. februar med fest gudstjeneste kl.
10.30 i Kværkeby Kirke.
Klasserne har fået materiale
med hjem - husk at melde dig
til hos præsten på amnm@
km.dk. Vi starter torsdag d. 10.
januar kl. 14.00 - 15.15 (vi
henter på skolen, når I får fri).
Går du på Vigersted Skole og
vil også gerne være med, så
er der Minikonfirmand på vej
for dig i maj, og vi besøger din
klasse i februar-marts.

Nytåret skydes i gang med en festlig nytårskoncert i Vigersted kirke.
Her vil sangeren Martin Roy Wade
og kirkernes organist Mia Engsager
spille en koncert fyldt med highlights fra både den klassiske musik,
jazzen, musicalgenren og den danske salme- og viseskat.
»Det vigtigste for mig er sange, som
rører mig. Poesien og musikken
skal gå op i en højere enhed« siger
Martin Roy Wade. Dette går godt
i spænd med Mias virke som musiker, hvor hun elsker at bevæge
sig indenfor både den klassiske og
rytmiske musik.
»Med dette til fælles har vi valgt ikke
at lade os begrænse af en stilart, men forkæle publikum med en bred vifte
af evergreens, som alle har den gode melodi og poesien i centrum« udtaler
Mia Engsager.
»Over the rainbow«, »Bring him home« fra The Miserables og nogle af Carl
Nielsens sange vil være noget af den musik, man vil kunne høre ved
koncerten.
Martin Roy Wade er en dansk sanger med jamaicanske rødder. Han er
uddannet hos John Guttman, Etta Cameron, Guido Paevatulu og Richard
Boone og har bl.a. været fast engageret i Ib Glindemann’s orkester i 10
år. Ud fra en klassisk sangterm vil man betegne hans stemmekvalitet som
kavalerbaryton. Hans stemme har en varm klang og hans formidable evne
til at formidle sangene, gør at han altid kommer ud over scenekanten og
rører folk med sine poetiske fortolkninger.
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JULEFORBEREDELSEN OG »JUL I UTIDE«
I år falder 4. søndag i Advent på d. 23. december - altså lillejuleaften, - og det har
vi allerede tradition for at fejre med en »jul i utide« gudstjeneste - en særlig børnevenlig julegudstjeneste kl. 13.30 i Kværkeby Kirke. Der er mange familier, der må
fejre jul over flere dage for at nå at være sammen med alle, og her er en mulighed
for at få en julegudstjeneste med.
Husk at give dig tid til at synke ned i julefreden i december - adventskransens fire
lys har fart på i år - det første skal tændes d. 2. december og det sidste d. 23. december! Gudstjenesterne i december byder på smukke salmer og håbefulde tekster
og smukt pyntede kirker - og så med en imponerende slutspurt holder vi først børnehavejul, så 4 skolejulegudstjenester, så »jul i utide«, så juledagene, julesøndags
musikgudstjeneste og endelig nytårsaften med tid til eftertanke og opgaveløsning,
samt lejlighed til at skåle nytår ind med hinanden. Præsten og kirkernes personale
holder 21 gudstjenester i løbet af 29 dage i december + det løse, - og vi gør det
med glæde!

20 * C+M+B * 19 SKRIV MED KRIDT PÅ HELLIG TRE KONGER
Søndag d. 6. januar kl. 15 i Kværkeby kirke og 16.30 i Vigersted
kan du synge med på »Dejlig er den himmel blå« og andre stjernesalmer,
inden vi går rundt i byen med små lanterner og en Betlehemsstjerne (du
får også din helt egen fine stjerne med hjem!), det er for både børn og
voksne, når vi skriver over dørene med kridt: 20 *C+M+B*19.
Det er forbogstaverne 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. 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 menighedsrådene byder på varmt at drikke og blødt at
bide i, så vi kan holde varmen.

LOKALNYT UDGIVES AF: Vigersteds 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

RETRÆTEDAG I VIGERSTED LØRDAG DEN 12. JANUAR KL. 9-20
Nu er der en ny retrætelørdag i Vigersted Kirke, en hel dag med mulighed for at finde ro, sanse og være, mens vi
synger, beder, mediterer, vandrer, spiser lidt og tager dagen ind sammen.
Dagen er arrangeret af sognepræsterne Anne-Marie og Hanne Vesth (Ringsted) som sogneretræte for VigerstedKværkeby og Ringsted sogne. Søndag d. 13. jan. er der tilhørende gudstjeneste i Vigersted Kirke, der indledes
med stille musik en times tid før. Der er tilmelding hos præsten senest 8. jan. og du betaler på dagen 150, - for
forplejning og materialer.
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SIDEN SIDST
VIGERSTED SOGN
DÅB
22.07. Lasse Bynk Nordstrøm
01.09. Magnus Lindberg Larsen
01.09. Emily Veloso Nielsen
VIEDE OG VELSIGNEDE
18.08. Mette Dybvad og
Morten Emil Bruus Madsen
01.09. Tina Djernis Gundersen og
Laurits Wullum Nielsen
20.10. Mette Charlott Frantzen og
Mark Ejlersen
DØDE OG BEGRAVEDE
26.07. Jørgen Grejs Mortensen
12.10. Børge Leo Nolte
KVÆRKEBY SOGN
DÅB
29.07. William Høvedskov
Rasmussen
29.07. Nino Bjørn Castro-Andersen
14.10. Viggo Frede Sjølund
27.10. Sofie Emilie Gadekær
Handberg Olsen
VIEDE OG VELSIGNEDE
18.08. Tina Boserup Vinther og
Mads Rahbek Klinke
DØDE OG BEGRAVEDE
09.08. Henry Kaj Børge Mathiasen
31.08. Tage Alfred Jensen

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 fordelagtig pris. Derfor er det alene et
spørgsmål om teknik.

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 anmeldelse af dødsfald foregår digitalt
via Borger.dk. Har du brug for hjælp,
så kontakt sognepræsten.

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

VIGERSTED-KVÆRKEBY
LOKALNYT
Nr. 1 - 2019: deadline 27. jan.
- udkommer 5. - 11. marts.
Nr. 2 - 2019: deadline 5. maj
- udkommer 4. - 12. juni.
Nr. 3 - 2019: deadline 4. aug.
- udkommer 3. - 9. september.
Nr. 4 - 2018: deadline 3. nov.
- udkommer 3. - 9. december.

KIRKEBILEN
Der er mulighed for at blive kørt
til og fra gudstjenester og arrangementer for dig, der ikke kan køre
selv. Ring og hør nærmere hos
præsten på tlf. 57 52 52 35.
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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 præstegården 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@dlgmail.com
Medlem Iris Bremer Henriksen,
tlf. 20 20 52 70,
nyvang.henriksen@tdcadsl.dk

SMP Magasinpost
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KALENDER DEC 2018 · JAN · FEB 2019
9. dec.
11. dec.
16. dec.
23. dec.
24. dec.
24. dec.
25. dec.
26. dec.
30. dec.
31. dec.
6. jan.
8. jan.
8. jan.
12. jan.
13. jan.
14. jan.
16. jan.
20. jan.
21. jan.
22. jan.
24. jan.
27. jan.
27. jan.
27. jan.
3. feb.
5. feb.
10. feb.
17. feb.
19. feb.
20. feb.
23. feb.
24. feb.
26. feb.
3. marts
3. marts
5. marts
9. marts
10. marts

TIDSPUNKT
9.00
10.30
15.00
10.30
9.00
10.30
13.30
11.00
13.00
14.15
9.00
10.30
9.00
10.30
9.00
14.00
14.00
15.30
15.00
16.30
10.30
19.00
9.00 - 20.00
9.00
10.30
19.00
19.30
9.00
10.30
20.00
10.30
19.00
10.30
14.00
15.00

ARRANGEMENT

STED

2. søndag i advent · Gudstjeneste
Juletræsfest Vigersted Idrætsforening
Gudstjeneste
3. søndag i advent · Gudstjeneste
4. søndag i Advent · »Jul i utide«
Juleaften · Gudstjeneste
Juleaften · Gudstjeneste
Juledag · Gudstjeneste
2. juledag · Gudstjeneste
Julesøndag · Gudstjeneste
Julesøndag · Musikgudstjeneste
Nytårsaften · Gudstjeneste
Hellig tre Konger · Gudstjeneste 20*C+M+B*19
Gudstjeneste
Infomøde om skolestart
Retrætedag
1. søndag efter Hellig tre Konger · Gudstjeneste

1

Infomøde om udskoling og 7. klasser
»Tog til tiden- historien om Den Sjællandske Midtbane«.
Vigersted Lokalråd/historiegruppen
2. søndag efter Hellig tre Konger · Gudstjeneste

1

Generalforsamling. De grønne pigespejdere
Gudstjeneste
Koncert Martin Roy Wade
3. søndag efter Hellig tre Konger · Gudstjeneste
Generalforsamling. Vigersted Lokalråd
Bankospil. Vigersted Lokalråd
1

9.00
10.30
10.30
9.00
10.30
9.00
10.30
10.30
19.00
10.30
12.00
10.30
10.30

4. søndag efter Hellig tre Konger · Gudstjeneste
4. søndag efter Hellig tre Konger · Gudstj. m. minikonf.-afslutning
Gudstjeneste

10.30
11.30
10.30
10.00
9.00
10.30

Fastelavn · Gudstjeneste med Englekoret
Fastelavnsfest. Vigersted Lokalråd/aktivitetsudvalg
Gudstjeneste
Gymnastikopvisning. Vigersted Idrætsforening

1

1

Sidste søndag efter Hellig tre Konger · Gudstjeneste

1

Septuagesima søndag · Gudstjeneste

1

Gudstjeneste
Generalforsamling. Fuglereservatets venner
Dåbsgudstjeneste
Seksagesima søndag · Gudstjeneste
Sangcafe
1

1. søndag i fasten · Gudstjeneste

1
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Valsølille Kirke
Vigersted Kirke
Vigersted Forsamlingshus (T) (E)
Plejecenter Ortved
Kværkeby Kirke*
Jystrup Kirke*
Kværkeby Kirke
Plejecenter Ortved*
Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke
Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke
Jystrup Kirke
Kværkeby Kirke
Valsølille Kirke
Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke
Plejecenter Ortved*
Vigersted Skole
Vigersted Kirke
Jystrup Kirke
Vigersted Kirke
Vigersted Skole
Vigersted Forsamlingshus
Kværkeby Kirke*
Jystrup Kirke*
Bjerghytten
Plejecenter Ortved
Vigersted Kirke
Vigersted Kirke Ung Kirke
Vigersted Forsamlingshus
Vigersted Forsamlingshus (E)
Vigersted Kirke (tårn)(K)
Kværkeby Kirke
Plejecenter Ortved*
Vigersted Kirke* (K)
Jystrup Kirke*
Kværkeby Kirke*
Valsølille Kirke*
Plejecenter Ortved
Anlægspavillonen, Ringsted
Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke
Kværkeby Kirke (K)
Vigersted Konfirmandstue
Vigersted Kirke
Vigersted Hallen (E)
Plejecenter Ortved*
Vigersted Hallen
Vigersted Kirke (tårn)(K)
Kværkeby Kirke

(*) = v/ Lars Storm Kristensen · (K) = kirkekaffe · (E) = Entré · (T) = Tilmelding

9. dec.

Videbæk Bogtrykkeri A·S

DAG

