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Vigersted & Kværkeby

Vigersted
idrætsforening
www.vigersted-if.dk
Bestyrelsen
siden sidst
Nu er jul og nytår vel overstået. Vi har
haft en skøn juletræsfest med så mange mennesker i forsamlingshuset.
Hele forsamlingshuset blev fyldt op.
Nørkledamerne var der med deres
nørklerier, som der heldigvis blev solgt
en del af. Det er dejligt at se, at det går
til et godt formål. Det var glade børn,
som hilste på julemanden og dejligt
med så mange aktive voksne, som var
med til at få festen arrangeret. Vi takker Familien Rossing for juletræet.
Vi går nu foråret i møde med den
store gymnastikopvisning, som finder
sted lørdag den 21. marts. Vi glæder
os meget til at se, hvad gymnasterne
har lavet i sæsonen.
Der er generalforsamling i idrætsforeningen onsdag den 25. marts. Vi
håber, at der vil komme mange, måske også nogle, som vil gå ind i foreningen og hjælpe til. Vi mangler nye
kræfter til flere nye aktiviteter.
Birte Noack
20624206 / bno@ofir.dk

HJÆLP. Vi står i den situation nu, at vi mangler instruktører til et ungdomshold, som vi vil starte op. Vi søger forældre og unge til at hjælpe os
med dette. Bl.a. vil der blive floorball og mange andre aktiviteter.

Nyt fra
Træningscentret
Det er dejligt at se, at træningscentret bliver brugt flittigt.
Vi holder generalforsamling i træningscentret onsdag den 18. marts
2015 kl. 19.00 i Vigerstedhallens
cafeteria. Vi håber, at rigtig mange vil
møde op.
Kurt Noack
20651106 / kno@ofir.dk

Crossfit
Hvor er det dejligt at se alle de voksne til crossfit tre gange om ugen. Det
er tilladt at have børn med, som kan
lege i den ene halvdel af hallen. Den
store interesse for crossfit fortsætter.
Der er stadig plads til flere.
Kom tirsdag 18.00 - 19.00 eller fredag 17.00 - 18.00. Vi er der også
ofte om søndagen, men det skriver vi
på facebook.

spinning
Vi har fået nye cykler, som lige er ankommet til spinningslokalet. Det er
nogle rigtig gode cykler og heldigvis
har vi fået solgt de gamle. Vi har næ-

sten fuldt hus hver gang på de 13
cykler. Træning mandag og torsdag
18.00-19.00.

De nye spinningcykler.

Vigersted Idrætsforening
Vigerstedhallen
Ågerupvej 1, Ringsted
Niels Larsen tlf. 31 62 76 07
www.vigersted-if.dk
VIF’s forretningsudvalg:
Birte Noack,
Bredagervej 84,
tlf. 57 52 52 06
Signe Andersen
Vigersted Bygade 39
Tlf. 57 67 64 69
Niels Arentoft,
Ågerupvej 28
Tlf. 57 52 56 16

generalforsamling
Vigersted Idrætsforening
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Vigersted idrætsforening onsdag den 25. marts 2015 kl. 19.00 i Vigerstedhallens
cafeteria. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne - Birte Noack
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generalforsamling
Vigersted
træningscenter

NYT FRA GYMNASTIKKEN
Alle vores hold i Vigersted gymnastikafdeling køre igen på fuld styrke efter
en julepause. Holdene er nu i gang
med at øve til vores gymnastik opvisning.
Endnu en sæson er ved at være overstået med stor bravur, og tiden er fløjet afsted. Vi har haft en flot tilgang af
børn på vores hold, og det er vi meget
taknemmelige for. Det betyder også at
vi kan arbejde på nye tiltag i gymnastik afdelingen, så vi igen til næste år
kan tilbyde nyt til vores børnehold.
Til vores Zumba og Show dance hold i
gymnastiksalen, bliver der også danset og hygget i stor stil.
Show dance holdet blev jo udvidet, så
indskolingen også kunne nyde godt af
Tenna og Nannas danseevner, og det
må siges har været en succes.
På Zumba holdet har der også været
stor tilgang, og vi har været så heldige
at finde en instruktør Dorthee som kan
bl.a. kan lave afspænding efter Zumba
timen. Jeanet og Dorthee er i gang
med at planlægge hvordan, det hele

skal arrangeres, og på den måde lave
nye tiltag til holdet.
Inliners køre stadig på fuld styrke lørdag morgen i hallen, og vi glæder os
meget til at se dem igen i år til vores
gymnastik opvisning, når de kommer
rullende ind på gulvet.
Vakse Voksne, seniorhold, har haft en
dejlig sæson med tilgang af nye medlemmer og er topmotiverede til at gå
foråret i møde i god form.
Til sidst må vi ikke glemme at alle disse hold ikke eksisterede, hvis vi ikke
havde vores dygtige og energiske instruktører og hjælpeinstruktører, de er
uundværlige som gør et stort stykke
arbejde, og de skal have en KÆMPE
tak for deres store arbejde de gør for
vores børn og voksne. Hvis du går og
drømmer om at starte et hold op, med
noget vi pt. ikke tilbyder, er du velkommen til at tage kontakt til idrætsforeningen.
Mange gymnastikhilsner
Karina Kristensen
Telefon 21 42 12 10

Gymnastikopvisning
Vigersted gymnastik afdeling afholder i år opvisning
lørdag den 21. marts i Vigersted hallen kl. 10.00
Temaet i år er is og alle er meget velkommen til at komme og se vores
dygtige hold. Der er ingen entre, men der må meget gerne af hensyn til
vores bod tilmeldes til instruktørerne og senest den 15. marts.
Vi sælger i år som noget helt nyt kaffe, the, juice og is.
Håber at se en masse forældre, bedsteforældre, familie
og venner til denne store dag.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Vigersted træningscenter onsdag d.
18. marts 2015 kl. 19.00 i
Vigerstedhallens cafeteria.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
P. b. v. - Kurt Noack

Forældre/barn

Forældre/barn-holdet drøner afsted!
Efter en pause i december er vi igen i
omdrejninger og løber, hopper og klatrer som sædvanligt. Det er hver gang
målet, at både børn og forældre får
rørt sig og brugt noget energi!
Vi knokler i disse uger for at blive klar
til opvisningen, hvor vi vil vise de seje
tricks vi har lært i år.
Klaus og Julie

Vakse Voksne seniorhold m/k
En sæson er snart afsluttet, min første som instruktør for Vakse Voksne,
og det har bestemt været en stor fornøjelse. De Vakse Voksne er supervakse (mellem 60-87 år) og er gået
med på mine mange forskellige øvelser til dejlig musik. Vi har fået flere
nye medlemmer på holdet, som efter
jul nu er oppe på 24 personer, der
gør gymnastik, og 5-6 mænd, der
spiller billard.

Nogle Vakse Voksne deltog i Ringsteddagen i februar – en dag
hvor mange seniorer fra nær og fjern samles og gør
gymnastik, spiller spil, rammer plet på
skydebanen, danser og hygger sammen.
I april er der skovtur i Kærhave Skov,
og i juni går turen til Kongskilde, hvor
3

De vakse voksne 2014/2015

vi plejer at have en fantastisk dag
udendørs ved Tystrup-Bavelse sø
med forskellige aktiviteter og bålmad.
Yderlige oplysninger om holdet og
turene fås hos Berit Galberg berit@
galberg.dk mobil 22 21 23 25.

Vigersted
idrætsforening
Nyt fra dilettanten

Lejemord A/S
Dette er titlen på Vigersted dilettantens næste stykke som opføres 20.–
22. marts i forsamlingshuset. Som
titlen nok antyder, er der tale om en
kriminalfarce.
Løjerne starter, da to mænd, Birger
og Robert, vil forøge deres beskedne
løn i et fitnesscenter, ved at hjælpe en
ikke helt yngre direktørfrue af med
hendes mand, til fordel for en noget
yngre elsker. Til det formål lejer de en
nedlagt bodega og slagterforretning,
hvor de kan køle deres ”vare” ned. De
har imidlertid ikke taget højde for
bygningen øvrige beboere: en vicevært og hendes niece, ”en ubeskrivelig sexet ung kvinde”, den clairvoyante overbo og den stedlige kriminalassistent af 17. grad. Det kan vel
heller ikke undre, at direktøren ikke er
særlig samarbejdsvillig.
Hvad det hele ender med skal selvfølgelig ikke røbes her, men de to ”lejemordere”, som ikke hører til de
skarpeste knive i skuffen, kommer ud
for mange overraskelser.
Stykket instrueres af Lonny Henriksen
og har 8 medvirkende.

sert. I pausen serveres kaffe og småkager. Spisningen starter kl. 18.30 og
prisen for den samlede pakke er 200
kr. for voksne og 150 kr. for børn. Det
er selvfølgelig muligt at købe billet
kun til forestillingen, så er prisen henholdsvis 75 og 40 kr.
Bestilling af buffet skal ske senest
tirsdag d. 17. marts og er bindende efter denne dag.
Lørdag d. 21 marts spiller vi kl.
19.00. Her er der mulighed for at
hygge sig sammen med sine venner
og naboer med medbragt mad fra kl.
17.30. Det er muligt at medbringe
drikkevarer mod at betale proppenge
på 25 kr.

Til premieren fredag d. 20 marts
er der spisning før forestillingen. Der
serveres en buffet med flere slags
kød, kartofler, salater samt en des-

Tulle siger farvel og tak
At være leder af Voksenklubben i Vigersted i 35 år har været en stor og
positiv oplevelse.
Starten var, som tit fortalt, at VIF´s bestyrelse i 1979 besluttede at oprette
3 klubber og dilettanten. Dilettanten
blev og er stadig en stor succes. Børneklub og ungdomsklub blev senere
afløst af offentlige tilbud- kun Voksenklubben kørte videre i frivilligt regi.
Klubben startede med 10 personer
og Åse Mortensen meldte sig hurtigt
til og deltog praktisk i mange år, og
klubben har siden ligget på omkring
20. Af vigtige initiativer kan nævnes
genoprettelse af Forsamlingshuset,
hvor mange dygtige borgere brugte
oceaner af tid og lokale håndværkere
sponsorerede. Der blev oprettet en
lokal bestyrelse, der lejede huset af
kommunen og har videreført huset på

bedste vis. Mange foredragsholdere,
musikkanter og underholdere i øvrigt
har beriget med deres virken. Maddagene blev oprettet og har været noget
særligt, med Åse, Helga og Poul, Erna
og Finn, som køkken- og madansvarlige og holdene bag har alle været
medvirkende til mange succeser. Jeg
har ”plaget” utallige underholdere for
at medvirke og sikre både mad til maven og berigelse til sjælen. Vi takker
og takker for alle de honorarløse, der
har løftet os. Tanken i klubben fra
starten var, vi skal ikke underholdes
af kommunen for skattekroner, men
selv gøre gavn i sognet- og det er
med stor tilfredsstillelse at kunne
sige, at det er lykkedes i 35 år.
Tak til alle deltagere og aktive for 35
års godt og positivt arbejde.
Tulle Olsen
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Søndag d. 22 marts spiller vi kl.
15.00 og her vil der være mulighed
for at købe kaffe/te og kage i pausen.
Billetpriserne for lørdag og søndag er
60 kr. for voksne og 30 kr. for børn.
Billetter bestilles på tlf. 57 52 56 16
eller 22 21 23 25.
Niels Arentoft

Nye forandringer
i Voksenklubben
Klubben har delt sig i to. Et eftermiddagshold med Holger
Jensen som tovholder, som mødes hver 14. dag mandag kl.14
i Forsamlingshuset. I februar fortalte Tove Halse om forskellige
forfattere og deltagerne sang
deres sange. Sonja Rasmussen
fortalte om Sct. Bendts Kirke og
d. 9. marts mødes klubben i Sct.
Bendts Kirke, hvor Sonja fortæller videre. Voksenklubbens aftenhold holder maddage 31.
marts og d. 23. april med Tulle
som tovholder og en ny arbejdsgruppe, der klarer det praktiske.
Aktivitetsdagene annonceres i
pressen med dato, tid, indhold
og tilmelding.
Tulle Olsen

De grønne pigespejdere
www.vigerstedspejder.dk

En hilsen fra
Dværggederne…
Denne gang har patrujlen Dværggederne skrevet et indlæg om deres oplevelser i efteråret. Dværggederne er
5 fjollede piger i alderen 12-14 år.
Deres leder er Bonnie. Dværggederne skriver følgende…
Vi har taget et mærke ved navn "Urbanister", hvor vi skulle klæde os ud
og spørge folk om ting som "ved du
hvor stationen ligger?". Det var en
meget grænseoverskridende oplevelse, som vi aldrig har tænkt os at gøre
igen! Vi har også taget udfordringsmærket ”hjem” sammen med 2 piger
fra vores patrulje og 3 piger fra en
ældre patrulje "De 7 små dværge".
Mærket gik ud på at gå rundt i en stor
skov og klare poster.
Vi har også taget mærket "Klatretøser", der har vi været ude at klatre i

træer. 12 meter højt. Vi skulle ud på
et løb, hvor hver gang vi skulle hente
en post måtte vi kravle op i træet.

Et af de mange bål
vi har lavet i løbet af
efteråret 2014

Vi var også ude at gå Lucia på plejehjemmet, hvor vi fik æbleskiver og
sodavand og en slikpose.
Vi var også på juleweekend hvor vi
skulle på edderkoppeløb. Vi skulle ud
på en mark og finde edderkopper. Og
vi fik mentos med frugtsmag.

Ny tropsleder
Tina Lund-Lassen er ny tropsleder i
Vigersted Trop. Læs mere om Tina på
www.vigerstedspejder.dk.
Skrevet af Dværggederne: Karoline,
Frederikke, Freja, Johanne og Sarah.

Du kan læse meget mere om vores aktiviteter på www.vigerstedspejder.dk.

Frederikke klædt ud –
klar til udfordring med
mærket Urbanister

Karoline klædt ud –
klar til udfordring med
mærket Urbanister

Hygge efter Lucia på
plejehjemmet i Ortved

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

Nørregade 6
Ringsted • Tlf. 89 89 13 70
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Vigersted Lokalråd
www.vigersted.net
Generalforsamling
i Vigersted Lokalråd

Helhedsplan for Vigersted

Søndag den 19. april 2014 kl.
14:30 i Vigersted Forsamlingshus - Store Sal

Vigersted Lokalråd har sammen med de øvrige 9 lokalråd i Ringsted
Kommune afleveret vores forslag til helhedsplan for Vigersteds
udvikling.

Dagsorden ifølge vedtægterne

Planerne gennemgår nu en administrativ og politisk behandling og forventes politisk vedtaget i maj.

a.    Valg af dirigent
b.    Valg af stemmetællere
c.    Aflæggelse af beretning
v. Palle Kristoffersen
d.    K assererens beretning
v. Michael Kalmberg
e.    Indkomne forslag
Forslag til beslutning på
generalforsamlingen skal være
indkommet senest 10 dage før
generalforsamlingen, dvs. inden
9. april til formanden evt. på
pal@slke.dk
f.     Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet
Valg af 4 medlemmer for 2 år.
På valg er:
Michael Kalmberg – modtager
genvalg
Kasper Rossing – modtager
genvalg
Anette Fog – modtager genvalg
(indtrådt som suppleant i det
forløbne år)
Palle Kristoffersen – modtager
genvalg

I forlængelse af Lokalrådets generalforsamling den 19. april præsenterer Lokalrådet helhedsplanen for Vigersted.

Forlængelse af forbedret Flexturordning
Ringsted Kommune har besluttet at forlænge Flexturordningen så man
også i 2015 kan køre 15 km inden for Ringsted Kommune for kun 24
kr. - og kun 21 kr. hvis man bestiller turen over nettet.
Flextur er et supplement til den kollektive trafik hvor du selv bestemmer, hvor du skal køres til og fra og hvornår i tidsrummet 06:00-23:00.
Flextur køres af taxaer og liftvogne, men er ikke taxakørsel.
Læs mere og bestil kørsel på www.movia.dk/flextur eller på tlf. 70 26
27 27.
Lokalrådet hører gerne gode og evt. dårlige erfaringer med Flextur
ordningen som vi kan melde tilbage til Ringsted Kommune når forsøgsperioden skal evalueres.

Vigersted Lokalråd v. formand Palle Kristoffersen, pal@slke.dk
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

Valg af 2 suppleanter
g.    Valg af revisorer
h.    Eventuelt

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

Møllegade 2 · DK 4100 Ringsted
Tlf. 57 67 11 48
www.farvebuen.dk
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Byvandring i Vigersted
2. del
Søndag d. 15. marts kl. 14.30-17.00
Aktivitetsudvalget har endnu engang
inviteret Tulle Olsen til at dele ud af sin
store viden om Vigersted før og nu. Tulle
Olsen vil ved denne byvandring grave et
spadestik dybere og fortælle om udstykningerne og resten af sognet i meget
kort form. Vi mødes i Forsamlingshuset
til en kort orientering, går derefter en tur
rundt i byen og slutter af i Forsamlingshuset. Lokalrådet byder på kaffe og kage, øl og vand. 

Glimt fra Byvandringen
nov. 2014.

På aktivitetsudvalgets vegne Berit Galberg mobil 22 21 23 25.

Tur til Slotsholmen - Danmarks Magtcentrum
Vores guide er Slotsgartner og Adjungeret Professor
Palle Kristoffersen, Vigersted.

Tag med på guidet rundtur på Slotsholmen i København og hør om Christiansborg Slot, Slotskirken,
Ridebaneanlægget med de Kgl. Stalde, Chr. IV’s imponerende Bryghus, Tøjhuset, Provianthuset og Det Kgl.
Biblioteks Have.

Torsdag den 21. maj kl. 17.00 til 19:00
Turen koster ikke noget udover transporten, som man
selv sørger for. Fælles togafgang fra Borup kan endnu
ikke oplyses, da vi afventer nye kørerplaner 1. april.
Max. 30 deltagere.

Turen starter ved Rytterstatuen på Christiansborg
Slotsplads over for Børsen og Holmens Kirke og
slutter i Tårnet på Christiansborg.

Tilmelding på mail
berit@galberg.dk
gerne med oplysning
om transportvalg
(måske kan nogle følges ad i bil eller tog).
Yderligere oplysninger
mobil 22 21 23 25.
Læs mere på
www.taarnet.dk
På aktivitetsudvalgets
vegne Berit Galberg
Vi besøger bl.a. magtens
centrum - Christiansborg
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Vigersted forsamlingshus
www.vigerstedforsamlingshus.dk
Kære medborgere
Så er der igen gået et år, og når I
læser dette, er Frøken Forår forhåbentlig lige om hjørnet, og som
sædvanlig er det så blevet tid til
den årlige
Generalforsamling i Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus tirsdag d. 17 marts
kl. 19.30 i lille sal
Alle er velkommen, men uden
stemmeret hvis du ikke er
medlem.
Det er også blevet tid til at forny
medlemskabet til Støtteforeningen
for Vigersted Forsamlingshus og
mulighed for alle jer, der ikke er
medlemmer, til at blive det. Huset
ejes af Ringsted Kommune, og den

daglige drift varetages af en bestyrelse på 6 personer. Alle arbejder
ganske gratis. Medlemskontingentet
går til forbedringer, reparationer,
naturgas, el, renovation og ikke
mindst nyanskaffelser. Hvis du har
lyst til at bidrage til husets fremtidige
drift, kan du blive medlem for
200 kr. pr. par eller 100 kr. for
enlige. Kontingentet kan betales
på netbank + 73<
+85272381>
eller kontant til Mathea Jensen
Ågerupvej 26 eller Bente Holm
Ågerupvej 28

Sidst men ikke mindst, vi kan godt
bruge nogle flere i bestyrelsen, både
fordi de fleste af os har siddet i en
menneskealder, men også fordi det
altid er godt med nyt ”blod”
Du kan læse mere om ”vores” hus
på hjemmesiden www.vigerstedforsamlingshus.dk
P.b.v. Bente Holm, bn@dlgmail.dk

Som medlem får du 10% rabat ved
leje af huset og stemmeret til
generalforsamlingen og dermed
indflydelse på driften af huset.

Ringsted
Torvet 10-12
70 33 33 33
nordea.dk

Ringsted Begravelsesforretning
Lizzi og Per Christensens eftf. Grundlagt i 1876

57 61 22 39
- vi svarer hele døgnet

Anne Holberg

Claus Berner Pernille Slott Fobian

Et spørgsmål om tillid
Nørregade 43 • Ringsted
teed
www.bedemand-berner.dk
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Vigersted børnehus

nyt fra Børnehuset
I skrivende stund styrter regnen ned
og Børnehusets legeplads er ind i
mellem ved at drukne i vand. Ungerne elsker det, men der har nu alligevel været slamsuger samt tvinspektion af kloakken og et problem
med vandledningerne er fundet.
Problemet er løst midlertidigt og vi
håber på en permanent løsning
inden efteråret sætter ind.
Uge 8-13 står for nogle af børnene i
skovens tegn. 2010- og 2011-drengene tager hver torsdag og fredag
bussen til Kærhave skov og får rørt
sig og brugt en masse energi.
Pigerne samt de øvrige drenge er
tilbage i Børnehuset og hygger sig.
I maj måned slutter Leg og Bevægelse for 09 børn. Det har været
sjovt og lærerigt!
Denne sommer er der ingen lukkeuger i Børnehuset, og I vil i løbet af
marts blive bedt om at melde tilbage,
hvilke uger I har brug for pasning, så
antallet af voksne kan blive tilpasset
antallet af tilmeldte børn.
Til sidst en tak til personalet i Børnehuset for en god hverdag for vores
børn med både spændende aktiviteter og en genkendelig dagsrytme.
På bestyrelsens vegne,
Julie Ellekrog Zeuthen

HUSK forældremøde
Børnehuset d. 28. april
kl. 19-21.

Vigersted børnehave
Leder: Anette Demuth
Snekkerupvej 12, Ringsted
Tlf. 57 62 70 80
Bestyrelsesfmd.: Kim Gregersen
kg@itoperators.dk
Tlf. 50 59 56 67
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Vigersted skole
www.vigersted-skole.dk
Hey Dude – Whats up?
Vigersted skoles turnéteater opførte i december forestillingen Hey
Dude - Whats up for elever fra 5.
– 9. årgang.
Turneteatret på Vigersted Skole
har en årelang tradition bag sig.
Temaet for årets forestilling besluttes hvert efterår i tæt samarbejde
med SSP-Ringsted – SSP havde i
år ønsket at temaet ”Ungefester
arrangeret for unge af unge over
facebook” blev behandlet.
39 elever fra 8. – 9. årgang på Vigersted Skole deltog i dramaundervisningen, som blev ledet af Søren
Frandsen og Henrik Andersen.
Eleverne arbejdede med dramaets
grundteknikker, med improvisation
og med manuskriptskrivning.

En typisk turnedag forløber således: Tidligt om morgenen mødes
elever og lærere på den aktuelle
skole. Udstyret læsses af, og scene
og teknik etableres. Der foregår
plukprøver på udvalgte dele af
stykket. Der sminkes, og der lades
op. Kl. 10 er alle klar til at spille.
Publikum tager plads og forestillingen ruller over scenen i ca. 1 time.
Efter forestillingen bliver der ryddet
op så hurtigt som muligt. Eleverne
har hver deres ansvarsområde og
projektet er et pædagogisk lærestykke i samarbejde.

neen blev afsluttet med en forestilling for alle elever fra 5. – 9. klasse
på Vigersted Skole.
Der har været meget positive
tilbagemeldinger på forestillingen,
som efterfølgende var med til at
kickstarte nogle gode diskussioner
i klasserne og eleverne imellem.
På Vigersted Skole er vi rigtig
glade for at kunne tilbyde vores
ældste elever deltagelse i dette
– og andre – dramaaktiviteter. Et
tilbud, som er ganske særligt for
Vigersted Skole.

Efter præmieren 11/12 blev forestillingen i en periode på fem dage
opført otte gange på fire forskellige
skoler i Ringsted Kommune. Tur-

Læseindsats 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
e-mail: vigerstedskole@ringsted.dk
www.vigersted-skole.dk
Skolebestyrelsesformand:
Anni Pedersen, Skjoldnæsvej 111,
4174 Jystrup, mobil 41158209,
anni4100@live.dk

SFO- leder Per Pedersen
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.

I skoleåret 2013-14 gennemførte vi på Vigersted Skole en
særlig indsats på læseområdet:
Læsebølgen. Eleverne læste
hver dag i 20 minutter i forskellige fag. Fokus var på læseforståelse og der blev arbejdet
med forståelse af faglige begreber i mange forskellige fag i den
enkelte klasse.
Effekten var positiv og fra uge
8 – 18 gennemfører vi også
i dette skoleår en Læsebølge
med fokus på at styrke elevernes læseforståelse.
Generelt arbejder vi med ”læsekontrakter” i klassene. I læsekontrakten opstiller lærerne mål
for den enkelte elevs læsning
(antal sider) – og eleven noterer
løbende det læste sidetal.
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Sideløbende arbejdes der med
skriftsproget – blandt andet i
form af boganmeldelser.
Endelig sætter vi i ”Lektiehjælp
og faglig fordybelse” også fokus
på læsning – med 20 minutters
obligatorisk læsning.
For elever, som har udfordringer
med at få gang i læseprocessen eller med læseforståelsen
tilbyder vi særligt tilrettelagte
indsatser: lydkurser, læseløft,
forståelseskurser med videre.

Minibogbussen

Nyt fra skolebestyrelsen
Der har været afholdt suppleringsvalg til skolebestyrelsen,
som nu består af: Anni Pedersen
(formand), Ulla Jensen, Søren
Schou Frandsen, Mette Arnecke,
Maria Galberg Nees, Peter Gylling Jørgensen og Kristina Cornett.
Anette Fog er suppleant. Derudover består skolebestyrelsen af to
medarbejderrepræsentanter: Lena
Jensen og Charlotte Nørgaard

og to elevrepræsentanter: Asger
Tholstrup Havndrup og Victor
Schou Konglevoll.
23 – 24. januar afholdt skolebestyrelsen et seminar, hvor der blev
drøftet styrker og muligheder for
Vigersted Skole, særkende for
Vigersted Skole fremadrettet, ny
skoleport og virksomhedsstrategi.

Fjellebrovang v/ Fjellebrohuse 34
Onsdag 16.45 - 17.15
Nordbæksvej v. Legepladsen
Onsdag 17.30 - 17.45
Vigersted Forsamlingshus
onsdag 18.00 - 19.15

Ringsted Dagpleje
Leder Lone Schiøtt
Tlf. 57 62 81 20

Hundeluftning på skolens område

Plejecenter ortved

Vi får desværre ind imellem børn
ind fra leg eller idræt med hundeefterladenskaber på tøjet.
Vi håber at alle, der lufter hund

Roskildevej 498, Ringsted
Tlf. 57 62 77 40

på skolens område, vil huske at
samle op, hvis hunden skal - så
der ikke ligger hunde-høm-hømmer rundt omkring.

Leder Marianne Micheelsen
Tlf. 57 62 77 45

Besøg fra Ghana
Fredag den. 23. januar havde
Vigersted Skole besøg af en gæst
fra Ghana.
Han er stifter af en organisation,
der arbejder med at skabe bedre
muligheder for unge piger, der
gerne vil gå i skole i Ghana.
Han fortalte os lidt om de forskellige grunde til at pigerne ikke får
lov til at tage en uddannelse. Den
største grund er, at deres forældre
ikke kan se nogen grund til, at
sende dem af sted, da de alligevel
kommer til at passe huset og børn.

En anden grund er, at pigerne gifter sig ud af familien og derfor ikke
kan tjene penge til forældrene når
de bliver gamle. Og hvis så forældrene betaler for uddannelsen, er
der tit meget langt til den nærmeste skole, og pigerne bliver for
trætte af den lange gåtur. Det som
denne organisation gør for at hjælpe pigerne er, at de holder møder
rundt omkring i landsbyerne, for at
oplyse forældrene om hvor vigtigt
det er, at deres børn går i skole.
For at imødekomme den lange vej
til skole, udleverer organisationen
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cykler til pigerne, disse cyklende
piger kaldes hoperiders.
Det var en meget spændende og
oplysende fremlæggelse, som vi
alle fandt meget lærerig, og da det
hele jo i øvrigt foregik på engelsk,
blev vi også trænet der.
Alt i alt var det en super fed oplevelse, og jeg tror man kan snakke
på vegne af alle 9’ende klasses
elever og sige, at der er ønsker om
fremtidige lignende besøg.
Asger Tholstrup Havndrup, 9b

rd under
Med risiko for jo
kinder
neglene og røde

Naturdagplejen i Snekkerup

www.rosenmark.dk
Siden sidst har vi sagt velkommen til
to nye børn, Mathias og Frederik.
Vi har haft masser af hyggelige
stunder i december. Vi har spist
risengrød, åbnet julekalender og haft
besøg af nissen hver dag til stor
glæde for alle. Vi har lavet juledekorationer og julegaver til mor og far.
I januar har vi været ude i den dejlige sne og i en masse mudder.

Hvis I ønsker en plads hos mig eller
at blive skrevet op på venteliste, kan
I ringe til mig. Jeg forventer dog først
at have en ledig plads i efteråret
2016.
Med venlig Hilsen
Naturdagplejen v/Annette Rosenmark
Snekkerupvej 58
Tlf. 2287 9837
Se mere på www.rosenmark.dk

kværkeby
friskole

Kværkeby Idrætsforening
www.kvaerkebyif.dk
Klubhuset,
Kværkebyvej 6A,
tlf. 5752 57 58

www.kvaerkebyfriskole.dk

Formand Linda Henriksen,
tlf. 20 96 46 81
mail: linda@kvaerkebyif.dk
KIF’s Venner,
www.kifs-venner.dk,
Gert Jensen,
tlf. 2040 5102
mail: mgrustfri@live.dk

Kværkebyvej 2B, Kværkeby,
4100 Ringsted
info@kvaerkebyfriskole.dk
Tlf. 30 29 88 68
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Fjellebro - Kværkebyegnens Borgerforening

Nyt fra
Borgerforeningen
Så kom helhedsplanen for Kværkeby
på plads. Resultatet blev en velskrevet plan for vores område. Der er
visioner for Kværkeby sogn, der rækker flere år ud i fremtiden, men der
er også ideer, der kan iværksættes
straks. Tre arbejdsgrupper er foreløbig nedsat, og de er i fuld gang med
at udarbejde konkrete projekter – en
velkomstpakke til nytilflyttere og et
udendørs samlingssted.
Der bliver også arbejdet videre med
et multihus, men dette er på den
lange bane.

Bonderøven
i Kværkeby
Den 4. marts kl. 19.00 besøger
Bonderøven Kværkeby. Hvis du ikke
allerede har sikret dig en billet, kan
du kontakte formanden for Borgerforeningen og høre, om der skulle
være en afbestilling. Der venter
tilhørerne en uforglemmelig aften på
Kværkeby Friskole.

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

Tlf. 56 82 00 95

EDC Selandia Vejgaard & Partnere

Ny folder
Så skulle den nye folder være uddelt.
Vi håber, I har taget vel imod den og
bakker op om Borgerforeningen og
dens arrangementer. Skulle I have
gode ideer, er I velkomne til at kontakte en fra bestyrelsen.

Ny bestyrelse
Efter generalforsamlingen, er der
blevet sammensat en ny bestyrelse.
Nyvalgt til bestyrelsen er Mogens
Dinesen, som vi glæder os til at
samarbejde med. Han er ny kasserer i foreningen. Vi har samtidigt
sagt farvel til to bestyrelsesmedlemmer, som vi hermed takker for en
stor indsats. De to, der stopper i
bestyrelsen, er Poul Jensen og Kaj
Jensen. Vi har været glade for den
store indsats, de begge to har ydet i
bestyrelsen.

Ny bestyrelse
i borgerforeningen

Formand:
Finn Andersen
Fjellebrovang 27
4100 Ringsted
5752 5548 / 2857 8431
fia@ringsted.dk

Næstformand:
Peter Skovgaard
Fjellebrohuse 8
4100 Ringsted
5752 5004
Hansen-skovgaard@hotmail.com
		
Kasserer:
Mogens Dinesen
Bjergvej 26
4100 Ringsted
5756 1314
m.dinesen@mail.dk
			
Sekretær & Sponsorkontakt:
Lis Stuckert og
Nordbæksvej 44
4100 Ringsted
5752 5541
janstuckert@hotmail.com

Porcelænsudlejning
Foreningen udlejer porcelæn,
bestik og supersmart popcornmaskine til rimelige priser.
Kontakt Finn Andersen,
Fjellebrovang 27
tlf. 2857 8431
e-mail: fia@ringsted.dk
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Indkøbsansvarlige &
PR-gruppe:
Ove Andersen
Fjellebrohuse 50
4100 Ringsted
5752 5424
oveester@dlgtele.dk
Aase Stegmann
Kværkebyvej 43
4100 Ringsted
3027 5526
stegmann@gmail.com

Fuglereservatet
www.fuglereservat.dk
De næste par måneder
byder Fuglereservatet
på flest oplevelser
Som medlem i Fuglereservatet kan
du gå ture, når det passer dig bedst
– også uden for de mange arrangementer. Er du ikke allerede medlem,
er det en overvejelse værd. Et medlemskab dækker en hel husstand for
beskedne kr. 200 om året.
Mere end 335 familier var sidste år
en del af reservatet – de fleste fra
lokalområdet.

Arrangementer
for medlemmer:
• Fælles arbejdsdag 12. april fra kl.
9 ved huset
• Nattergaletur 17. maj kl. 19.
Parkeringspladsen, Bjergvej 77,
Kværkeby
• Nattergaletur pinsemorgen 24.
maj kl. 7 ved P-pladsen.
Morgenbord kl. 8
• Medlemstur til Ravnstrup Sø
den 1. juni kl. 17.
Se www.fuglereservat.dk

Arrangementer for alle:
• Nattergaletur 6. maj kl. 19.
Parkeringspladsen, Bjergvej 77,
Kværkeby
• Fuglenes Dag 25. maj kl. 10.
Blå flag arrangement.
Med bl.a. Goddik som guide.
• Alle 2015-arrangementer kan
ses på hjemmesiden:
www.fuglereservat.dk

Indmelding
• Indbetal kr. 200 til foreningens
bankkonto: Reg. nr. 6823 konto
nr. 1022168. Send samtidig en
mail til info@fuglereservat.dk og
opgiv dit navn, adresse, telefon
og mail. Herefter modtager du et
medlemskort på mail og de fremtidige Nyhedsbreve. Eller ring til Jon
Feilberg, telefon 40 15 05 98.
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Nyhedsbreve fra
fuglereservatet
• Gå ind på www.fuglereservat.dk
og tilmeld dig Nyhedsbrevene.
Hjemmesiden
www.fuglereservat.dk
Hjemmesiden er altid et besøg værd.
Her kan du bl.a. se de sidste observationer og fotogruppens flotte
billeder fra reservatet.
Fuglereservatet
Formand Peter Hansen
Telefon 20 83 60 90
Mail: info@fuglereservat.dk
www.fuglereservat.dk

Vigersted og Kværkeby Kirker
vigersted-kvaerkeby.dk
Musik i påskeugen
Orgelmusik langfredag
Langfredag er den stille dag i kirken,
hvor vi hører om Jesu korsfæstelse.
Denne dag kan man nyde tonerne
fra orglet, når kirkernes organist Mia
Engsager, vil spille smuk og inderlig
påskemusik af bl.a. J.S. Bach og
Johannes Brahms.

Som altid har man mulighed for at
nyde en påske med masser af
spændende musik i Vigersted og
Kværkeby kirker.
Familiegudstjeneste
med Englekoret
Påskeugen indledes med gudstjeneste for hele familien i Vigersted kirke
palmesøndag kl. 10.30, hvor børnene vil gå i optog ind i kirken med
palmegrene og sang.
Englekoret vil synge med på salmerne og synge mellem læsningerne.
Vi fejrer Jesu indtog i Jerusalem og
synger glade påskesalmer.
Cello og blæserkvintet
Skærtorsdag
Skærtorsdag er der musikgudstjenester i begge kirker.
I Kværkeby kirke er der musikgudstjeneste kl. 17, hvor man kan lytte til
smukke toner fra celloen spillet af
Søren Friis. Søren er uddannet i Wien
og spillede i Odense Symfoniorkester
i 15 år. Han arbejder nu som freelance-musiker og spiller med forskellige små
ensembler
og ligeledes som
solist
rundt om
i landet.
Søren Friis.

Opus Zoo.

Kl. 19 er der musikgudstjeneste i
Vigersted kirke og her spiller blæserkvintetten Opus Zoo. Den smukke
klang af de klassiske instrumenter
tværfløjte, obo, klarinet, horn og
fagot vil skabe en helt unik stemning
denne skærtorsdag aften.
Opus Zoo er en blæserkvintet
dannet i efteråret 2013 af fem
musikere med tilknytning til dansk
musiklivs førende orkestre, ensembler og kammermusikalske scener.
Kvintetten ønsker at udfordre den
klassiske blæserkvintets repertoire
og koncertformer. Så der venter alle
en dejlig musikalsk oplevelse denne
aften.

Påskedag med saxofon og orgel
Påskedag fejrer vi Jesu opstandelse
og musikken spilles af den svenske
saxofonist Tomas Trulsson. Tomas er
meget eftertragtet som musiker og
underviser. Han er uddannet på
Berklee College of Music i Boston og
har spillet med mange forskellige
musikere, som bl.a. Tomas Franck,
Ole Fessor Lindgren samt Helsingborg Symfoniorkester. Han bor i
Höganäs i Sverige, hvor han til daglig
underviser i musik.
Mia Engsager er indgået i et samarbejde med Tomas og de forbereder
lige nu kirkekoncerter i Sverige og
Danmark, hvor de vil forene rytmisk
og klassisk musik.
Ved musikgudstjenesten påskedag vil
man kunne høre musik af bl.a. Denis
Bedard og Duke Ellington.

Opus Zoo er:

Tomas
Trulsson.

• Linnéa Villén fløjte
• Peter Halaburt, obo
• Søren-Filip Hansen, klarinet
• Thorbjørn Gram, horn
• Lars Mathiesen, fagot

Blomsterhjørnet
Møllevej 2a
4140 Borup
Tlf. 57527711
Værtindegaver,
buketter, planter
og alt i begravelse
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Vigersted og Kværkeby Kirker

koncert med the orient west choir
musik skrevet i trettenhundredetallet
af den svenske nonne, Brigitta af
Vadstena. Efter at have udvalgt de
bedste fraser fra den originale sang
som udgangspunkt for de sine egne
nye kompositioner, har Dalia Faitelson tilført sin egen melodi og formet
sangen samt komponeret nye rytmer
og harmonier for forskellige instrumenter til ledsagelse af vokalerne.

Dalia Faitelson.

Onsdag d. 22. April kl. 19.30
4 korsangere, 3 musikere og 1
danser udgør ensemblet ”The Orient
West Choir”, som ledes af Dalia
Faitelson.
Musikken, som er komponeret af
Dalia, er inspireret af gregoriansk kirkemusik med hebraiske tekster, som
hylder naturen. Musikken fremføres
af originale arabiske instrumenter
og er en musikalsk performance, der
leger med grænser og ligheder mellem musikalsk udtryk i de tre store
verdenskulturer kristendommen,
islam og jødedommen.
Dalia Faitelson blev født i Israel i
Negev-ørkenen og er datter af en
israelsk far og en bulgarsk mor. Hun
er komponist, sanger, guitarist og
producer og har studeret på konservatoriet i Jerusalem og på Berklee
College of Music. Hun har boet i
Danmark siden 1991, har udgivet
mange cd’er i eget navn, modtaget
jazz-grammy i 2000 og blev i 2005
kåret som ”Composer of the Year” af
DJBFA.

Tillige har hun dedikeret sine sange
til naturens kræfter som jorden,
mørket, lyset, ilden etc. i stedet for
gud. På den måde håber hun at vise
den smukke sjæl i den gregorianske
sang, uden at denne bliver fastholdt i
et bestemt religiøst billede.
Koncerten er en musikalsk rejse, der
forener mere end 2000 år gamle
kulturers fælles rødder, udvikling og
udtryksformer.
Projektet skaber et fælles musikalsk
sprog, med hvilket kulturelle, religiøse & politiske grænser overskrides.
The Orient West Choir:
KORET:
Jael Nordbek Azoulay – sopran
Dalia Faitelson – alt
Gaute Grimeland – tenor
Peter Lindeman Jørgensen – bas
ORKESTER:
Maher Mahmoud – oud
Claus Mathiesen - klarinet
Thommy Andersson – cello
DANS:
Shohreh Shahrzad
The Orient West Choir.

Dalia Faitelsons nøgle til det gregorianske univers er blandt andet
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Pinse for børn
Pinsedag for børn og barnlige
sjæle. Bøn, børn og brunch.
Søndag d. 24. maj er det pinsedag
og der får vi besøg af duoen Salmeswing, som spiller musik for børn.
Sammen med Englekoret vil de stå
for musikken ved pinsedags festlige
børnegudstjeneste i Vigersted kirke.
Der er mange børn i Vigersted og
Kværkeby, som har haft glæde af
kirkernes tilbud om babysalmesang
og Kirke, musik og leg. Nu håber vi,
at alle har lyst til at mødes til en dejlig dag i kirken med musik, sang og
fortælling og efter gudstjenesten er
der brunch-buffet i konfirmandstuen.
Salmeswing består af Sille og Palle,
som er to af landets mest rutinerede
musikere inden for koncerter for
børn. I 2011 udgav de i samarbejde
med forlaget Bolden en CD med salmer for børn der ledsagede “Børnesalmebogen”. Siden udgivelsen har
Sille og Palle haft travlt med at spille
koncerter for børn i landets kirker.
Kirken fyldes
med sød musik,
når Sille og Palle spiller. Kom
og syng med
på de mest
elskede salmer
og klassikere
Sille og Palle.
fra den danske
børnesangskat.
Sille og Palle spiller musik til hjertet,
til sanserne og til dansebenene. Og
mon ikke børnene selv får lov at
spille med – hvis ellers guitarerne vil
vågne ….
Sille Grønberg og Palle Windfeldt
er to af landets mest rutinerede
musikere i koncerter for børn. Parret
spillede blandt andet med i børnejazzorkestret Djanzz og de er
komponisterne bag musikken til det
populære børneprogram ”Rosa fra
Rouladegade”. Begge musikere har
et hav af Cd’er og koncerter bag sig.

Kirkebilen
Kirkebilen kører for dig, der
ikke selv kan køre til kirke.
Ring til Sognepræsten senest
dagen før og aftal nærmere.

Samtale og sjælesorg
Din sognepræst er uddannet til
den gode og den svære samtale
og har tavshedspligt! Ring til sognepræsten og aftal tid. Du kan
også sende en mail.

vigersted-kvaerkeby.dk
Fællessang og picnic på Kirkeengen
Vi har efterhånden skabt en dejlig
tradition i Vigersted, hvor vi hvert
år mødes på Kirkeengen d. 5. juni
til en grundlovsdag med sang, mad
og hygge. Arrangementet starter kl.
17, hvor man møder op med hele
familien med madkurv, tæppe og
opvarmet sangstemme.
Det hele slutter ca. kl. 19.

Til de ekstra sangglade har man
mulighed for at deltage i ad-hockoret, som synger for på sangene
og som øver sig på et par flerstemmige sange, som de opfører ved
samme lejlighed.
Koret mødes 3 torsdage:
D. 21., 28. Maj og d. 4. Juni kl.
16.30-18.00.

Det er både hyggeligt og lærerigt
at deltage i koret og alle er velkomne lige meget alder og erfaring.
Man melder sig til hos organist og
korleder Mia Engsager på
mail: miaengsager@gmail.com eller
tlf. 26256490.

nørkleklubben
Vi strikker stadig og jeg må nok indrømme at vores
effekter har fået ben at går på!
Sidste weekend i november, var vi så heldige, at få to
dage i Spejderhytten på Bjergvej, så vi kunne afholde
julemarked. Det var alle tiders succes.
Søndagen efter havde vi fået lov til at være i Sognestuen i forsamlingshuset, hvor Idrætsforeningen afholdt
juletræsfest. Vi fik solgt en del, men det vigtigste var
nu, at folk fra sognet ”opdagede” os.
Vi vil gerne takke både spejderne, dilettanten som
lånte os gine og ”hoveder” og idrætsforeningen – alle
gjorde det muligt for os at samle penge ind til velgørende formål.
Før Jul fik krisecentret i Ringsted, Cafe Dagmar og
Avnstrup asylcenter en pose hver med dejlig varme
vanter, huer, håndledsvarmer el. lign.

Vi solgte så godt, så vi kunne donere
penge til tre familier i sognet lige op til Jul.
Vi er startet nu igen og vi strikker i konfirmandstuen (Præstegården)
ONSDAG KL.9 -12 (FERIER UNDTAGET)
Har du lyst til at være med, så mød op. Vi
har garn, mønstre og strikkepinde. Vi strikker, hvad vi har lyst til!!
PS! Vi modtager stadig gerne garn, som
måske bare ligger!!
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Kirken

Sognepræst
Anne-Marie Nybo Mehlsen,
ORLOV 15/1 til 30/4
Vigersted Præstegård, Vigerstedvej 2
Tlf. 57 52 52 35 - amnm@km.dk
Fridag mandag
Knst. sognepræst Gunder Gundersen
Tlf. 23 37 79 95 - gg@km.dk
Fridag mandag

Siden sidst
Vigersted sogn
Dåb
30.11.14 Cecilia Nafstad Andresen
30.11.14	Sigvald Vejborg
Christensen
11.01.15 Bjørn Konstantin Streitlien
døde
19.10.14
12.11.14
15.11.14
10.12.14
22.01.15
24.01.15

Karen Edith Nielsen
P Tage Hansen
Arvid Bo Skjold Andersen
Aase Lilli Tunø Hansen
Svend Aage Ejesgaard
Dagmar Jensen

Kværkeby sogn
Dåb
18.01.15 Matti Minik Lind Nielsen
25.01.15 Mattis Reffstrup
Døde
19.11.14
03.12.14
20.12.14
25.12.14
26.01.15

Preben Magne Boisen
Jørgen Eichen Harms
Angela E Sørensen
Hanne Mona Vestergaard
Peter Michael Knudsen

Hvor henvender
man sig ved dåb,
begravelse mm.?
Ansvars- og omsorgserklæring,
navngivning, navneændring og anmeldelse af dødsfald foregår digitalt
via Borger.dk.
Har du brug for hjælp, så kontakt
sognepræsten.
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.

VIKARPRÆST
Under Anne-Marie Nybo Mehlsens orlov fra 15.
januar til 30. april er pastor Gunder Christian Gundersen konstitueret som sognepræst. Gunder Gundersen
har været præst i 20 år, er 50 år og bor i Roskilde.
Gunder Gundersen kender allerede lidt til sognene,
idet han også var vikar sidst Anne-Marie havde orlov i december 2013.
Både Gunder, kirkepersonalet og menighedsrådene glæder sig til et
godt og frugtbart samarbejde i foråret.

MØD OP TIL SANGCAFE!!
Som noget nyt, vil vi i Vigersted prøve at samle nogle personer som
kunne have lyst til at mødes til hyggeligt samvær og sang.
Vores organist Mia vil spille til sangene.
Det foregår i Konfirmandstuen i Præstegården.
Tidspunktet vil være den sidste torsdag i måneden, første gang
Torsdag den 26. februar kl. 10.30-12.00
Der vil være lidt mad og kaffe som afslutning.
Kørsel kan arrangeres ved henvendelse til:
Lena Uldall tlf.nr: 57 52 56 17 eller på mail: lena.uldall@gmail.com
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Sekretær Ib Aagaard Bank
træffes onsdag formiddag i præstegården og kan hjælpe med attester o.lign.
iab@km.dk
Graver Arne Mikkelsen,
Graverkontoret, Vigersted Bygade 33
Tlf. 31 70 73 33. Fridag mandag.
Graver Lis Mikkelsen,
Graverkontoret · Kværkebyvej 70
(Kirkevej), 4100 Ringsted
Tlf. 41 15 37 08. Fridag mandag.
Organist Mia Birch Engsager
Kildegårdsvej 25 · Havrebjerg ·
4200 Slagelse
Tlf. 26 25 64 90. Fridag mandag.
Kirkesanger Eline Holmegaard
Egemosevej 6 · 4174 Jystrup
Tlf. 57 52 82 20. Fridag mandag.
Kirkesanger Kirsten Lybecker
Avnsbjergvej 42 · 4174 Jystrup
Tlf. 41 57 55 61. Fridag mandag.
Vigersted Menighedsråd
Formand Inger Vendler
Degnebakken 19 · tlf. 30130695
ivendler@gmail.com
Næstformand Ane Marie Andersen
Rusgårdsbakke 80 · tlf. 57525527
carloandersen@mail.dk
Kirkeværge Søren Hansen
Nebsmøllevej 1 · tlf. 45802396
soeren@dlgtele.dk
Kasserer Uffe Larsen
Vigersted Bygade 2 · tlf. 57525247/
21644147 · uflars@gmail.com
Sekretær Lena Uldall Otto
Degnebakken 24 · tlf. 57525617
/21194817 · lena.uldall@gmail.com
Medlem Irene Petersen
Bredagervej 1 · tlf. 57525238
Kværkeby Menighedsråd
Formand Kirsten Andersen,
Kildegårdsvej 2 · 4652 Hårlev
tlf. 57525745 ·
enghavegaardjn@mail.tele.dk
Næstformand Gurli Birkholm
Petersen · Bjergvej 52 · tlf. 57525592
Kirkeværge Helle Engelsborg Olsen
Kirkevej 24 · tlf. 57525064 ·
helle.engelsborg@ofir.dk
Sekretær Martin Pedersen
Bjergvej 35 · tlf. 57533050 ·
tuck@pc.dk
Kasserer Helle Nielsen
Bjergvej 88 · tlf. 57525112 ·
helle-kildegaard@live.dk
Medlem Bodil Gyrn
Køgevej 206 · tlf. 57525417

Gudstjenester m.m.
* = v/ Lars Storm Kristensen

Dag
Kirkeåret
1. marts 2. søndag i fasten
8. marts 3. søndag i fasten
15. marts Midfaste
22. marts Mariæ Bebudelse
29. marts Palmesøndag
2. april

Skærtorsdag

3. april

Langfredag

5. april

Påskedag

Tid
9.00
10.30
10.30
9.00
10.30
9.00
9.00
10.30

Sted
Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke
Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke
Kværkeby Kirke *
Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke

17.00
19.00
9.00
10.30

Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke

Info

Med konfirmanderne

Børnegudstjeneste med koret
Med blæserkvintet

18. april
19. april

9.00
10.30
2. påskedag
9.00
10.30
1. søndag efter påske
9.00
10.30
Lørdag
11.00
2. søndag efter påske 10.30

Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke
Jystrup Kirke
Vigersted Kirke
Valsølille Kirke
Kværkeby Kirke
Kværkeby Kirke *
Vigersted Kirke

26. april

3. søndag efter påske

30. april

Bededagsaften

9.00
10.30
19.30

Jystrup Kirke
Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke

Afsked med knst. sp. Gunder Gundersen

10. maj

9.30
11.00
5. søndag efter påske 10.30

Vigersted Kirke
Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke

Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation

14. maj

Kristi Himmelfart

9.00
10.30

Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke

Ved døbefonten

17. maj

6. søndag efter påske 10.30

Vigersted Kirke

24. maj

Pinsedag

25. maj

2. pinsedag

31. maj

Trinitatis søndag

Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke
Fælles friluftsgudstjeneste ved Skjoldenæsholm
Valsølille Kirke
Vigersted Kirke

6. april
12. april

3. maj

4. søndag efter påske

9.00
11.00
10.30
9.00
10.30

7. juni

1. søndag e. trinitatis

9.00

Kværkeby Kirke *

14. juni

2. søndag e. trinitatis

9.00

Vigersted Kirke *

Dåb

Børnegudstj. Bøn og Brunch m. Salmeswing
Se dagspressen

Konstitueret sognepræst i perioden indtil 1. maj er Gunder Christian Gundersen
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Kalender
for marts · april · maj · Juni 2015
Dag

tidspunkt

4. marts

19.00

15. marts
17. marts

14.30
19.30

18. marts
20. marts

19.00

21. marts
21. marts

10.00

22. marts
25. marts

15.00
19.00

arrangement
”Det enkle liv – om dagliglivet på
Kastaniegården” (E) Fjellebro-Kværkebyegnens Borgerforening
Byvandring i Vigersted 2. del - Aktivitetsudvalget
Generalforsamling Støtteforeningen for
Vigersted Forsamlingshus
Generalforsamling Vigersted træningscenter
18.30 spisning
20.00 ”Lejemord A/S” Vigersteddilettanten (E)
Gymnastikopvisning Vigersted Idrætsforening
17.30 Spisning medbragt mad
19.00 ”Lejemord A/S” Vigersteddilettanten (E)
”Lejemord A/S” Vigersteddilettanten (E)
Generalforsamling Vigersted Idrætsforening

Sted
Kværkeby Friskole

19. april

14.30

Generalforsamling Vigersted Lokalråd

22. april

19.30

Koncert med The Orient West Choir

Vigersted Forsamlingshus
Store sal
Vigersted Kirke

6. maj

19.00

Nattergaletur

Fuglereservatet

21. maj

19.00

Tur til Slotsholmen – aktivitetsudvalget

Slotsholmen København

25. maj

10.00

Blå Flag arrangement

Fuglereservatet

5. juni

17.00

Fællessang og picnic med Ad Hoc Koret

Vigersted Kirkeeng

Vigersted Forsamlingshus
Vigersted Forsamlingshus
lille sal
Cafeteriaet, Hallen
Vigersted Forsamlingshus
Vigersted Hallen
Vigersted Forsamlingshus
Vigersted Forsamlingshus
Cafeteriaet, Hallen

(E)= Entré

Vigersted-Kværkeby LOKALNYT 2015
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LOKALNYT udgives af: Vigersteds og Kværkebys menighedsråd samt institutioner
og foreninger.
Redaktion: Ansvarshavende Anne-Marie Nybo Mehlsen (amnm@km.dk). Kasserer:
Mariann Hansen. Hans Jørgen Poulsen, Judy Bentzen og Berit Galberg, Vigersted.
Annoncer pr. år: Pris: kr. 850,- inkl. moms for 4 annoncer, kontakt Berit Galberg,
berit@galberg.dk /tlf. 22 21 23 25.
Foreninger pr. år: (inkl. moms): 1/1 side kr. 1250,- inkl. moms • Mindre indlæg
pr. gang min. 400, - 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
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Videbæk Bogtrykkeri A·S

Nr. 2-2015: deadline 30. april - udkommer 9.-10. juni
Nr. 3-2015: deadline 8. august - udkommer 1.-2. sep.

