lokalnyt

Nyt fra VIF
Dilettant
De grønne pigespejdere
Vigersted Lokalråd
Vigersted Forsamlingshus
Vigersted Børnehus
Vigersted Skole
Naturdagplejen i Snekkerup
Kværkeby Friskole
Kværkeby Borgerforening
Fuglereservatet
Kirkerne
Gudstjenester
Kalenderen

2
4
5
6
8
9
10
12
12
13
14
15
19
20

4·2014

Vigersted & Kværkeby

Vigersted
idrætsforening
www.vigersted-if.dk
Nyt fra Gymnastikafdelingen
En ny sæson i Vigersted gymnastik
forening er skudt i gang.
Igen i år har vi en masse glade og
friske børn, unge og voksne på vores
hold.
Alle holdene er kommet rigtig godt fra
start, og selvom mørket nu for alvor
tager fat, så er der liv i både hallen og
i gymnastiksalen uge efter uge.
De nye tiltag som CrossGym for børn
og unge har været et stort hit, og
udvidelsen af ShowDance holdet har
været stor succes. Men også børne

gymnastik holdene som i år har en
masse nye instruktører sprudler af
energi. Vakse Voksne er også kommet godt i gang og holder til i forsamlingshuset 1. gang ugentlig.
Som noget nyt har vi efter vores Zumba time om tirsdagen i gymnastiksalen, fået en afspændings instruktør til
at komme. Hun vil sørge for at kroppen bliver afspændt, og det varer ca.
30 min. Dette er et rigtig godt alternativ for Yoga.

Nyt fra
Træningscentret

Bestyrelsen siden sidst
Vi er nu kommet godt i gang med
sæsonen 2014/2015 og vi kan se,
at rigtig mange benytter idrætsforeningens forskellige aktiviteter. Lørdag morgen kan man se unge og
ældre køre rundt på inliner i hallen,
Zumbaen og dansen er i fuld gang i
skolen og alle gymnasterne er også i
fuld gang i hallen flere dage om ugen.
Ligeledes er de ældre også i gang

Vigersted Idrætsforening
Vigerstedhallen
Ågerupvej 1, Ringsted
Niels Larsen tlf. 31 62 76 07
www.vigersted-if.dk

Det er en fornøjelse at både små og
store benytter sig af vores tilbud.
Som traditionen tro skal vi selvfølgelig fejre julen med en stor juletræsfest,
som i år foregår i Vigersted forsamlingshus søndag den 7. december
2014 kl. 15.00. Hvis I endnu ikke
har fået meldt Jer til, så kontakt Birthe
Noack – det kan måske nås endnu.
Mange gymnastik hilsner
Karina Kristensen
tlf. 21 42 12 10
VIF gymnastik afdeling

med gymnastik i forsamlingshuset. Vi
har haft et rigtig godt besøgt kildemarked, hvor der var gang i boderne.
Det lovede ellers ikke godt vejr om
morgenen, men til alt held fik vi godt
vejr hele dagen.
Når dette blad udkommer er vi allerede i fuld gang med planlægning
af julefesten, som foregår den 7. december i Vigersted forsamlingshus.
Skulle I ikke have tilmeldt, bedes I lige
ringe til undertegnede.
Vi vil gerne ønske jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi glæder os
til at se jer alle i det nye år.
Birte Noack
57525206/20624206
bno@ofir.dk

Efteråret er i gang og det er dejligt
med så mange medlemmer, som nyder den indendørs træning. Der er
stadig plads til nye medlemmer.
Vi har to kommende instruktører
på 40-timers instruktørkursus, som
starter i begyndelsen af november.
Vi glæder os meget til, at de bliver
færdige og kan begynde som instruktører i centret.
I ønskes en rigtig god jul
og et godt nytår.
Kurt Noack
20651106 / kno@ofir.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

Nørregade 6
Ringsted • Tlf. 89 89 13 70
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Slagter: 5752 7218 • Postbutik: 5752 7022
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Body Bike
Vi har været meget glade for det nye
lokale, som vi har fået lavet til Body
Bike og heldigvis er der en del, som
møder op tirsdag og torsdag.
Vi fortsætter med Body Bike mandag kl. 18.00 - 19.00 og torsdag kl.
18.00 - 19.00. Mød op - der er ledige cykler. Vigersted Body Bike kan
findes på facebook.
Kurt Noack
20651106 / kno@ofir.dk

CrossGym
Vi har nu fejret vores 2-års dag. Stadig møder mange op til en god gang
motion med vægte, frie øvelser, øvelser med kropsvægt, Boxjump m.m Vi
fortsætter med CrosGym tirsdag kl.
18 - 19, fredag kl. 17 - 18 og søndag efter nærmere aftale. Vigersted
CrossGym kan findes på facebook.
Man kan godt møde op, selvom man
ikke har prøvet det før.
Kurt Noack
20651106 / kno@ofir.dk

Zumba

Vakse Voksne i aktion.

Vakse Voksne
60+ - m/k
Vakse Voksne – holdet for seniorer- er
kommet godt i gang og har 22 medlemmer, der gør gymnastik, samt en
håndfuld medlemmer, der spiller billard. I gymnastikken arbejder vi med
både konditions-og styrketræning,
smidighed og balance. Vi bruger store bolde, små bolde, elastikker, vægte og mange af øvelserne kan laves
både stående, liggende og på stole,
så øvelserne kan tilpasses alle uanset
fysisk formåen. Jeg håber, at vi inden
jul har fået Redondobolde, så vi kan få
varieret øvelserne endnu mere. Dejlig
musik i alle afskygninger er med til at
inspirere os til træningen, og vi napper da også en lille dans i ny og næ
for at styrke mobiliteten og balancen.
Efter en times træning samles vi til
en hyggesnak med medbragt forfriskning. Vi holder juleafslutning torsdag
d. 18. dec. og starter op i det nye år
torsdag d. 8. januar kl.9.
Flere oplysninger fås hos instruktør
Berit Galberg tlf. 22 21 23 25
berit@galberg.dk

Vi er godt i gang med sæsonen og
20-25 friske piger og damer gi’r den
gas i gymnastiksalen på skolen, tirsdag og lørdag.
Vi har det hyggeligt og får samtidig
svedt en masse, og får samtidig en
masse motion.
Det er rigtig dejligt at se så mange
glade piger/damer, og holdet er jo
vokset betydeligt i forhold til sidste år.
MEN der er stadig ledige pladser, så
skulle du have lyst er du meget velkommen.
Du kan evt. kontakte mig,
Jeanet, tlf. 61 46 02 53,
hvis du har spørgsmål.

Inliners
Inliners er igen i år kommet godt fra
start – vi er mellem 15 og 20 børn
og voksne, begynder og øvede, som
mødes hver lørdag morgen, kl. 8 og
løber på Inliners. De lidt mere øvede,
øver sig i år på, at kunne lave piruetter, det ser meget svært ud, men
også spændende.
Mange rullende hilsner
Anne Marie Hellemann
amhj.hellemann@gmail.com
Tlf. 2830 1642
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Vigersted idrætsforening

Nyt fra dilettanten

Voksenklubben

Fra kurset med Hannah Jørna

Revy
Først og fremmest en stor tak til alle
dem, der kom og så vores revy. Desværre var det færre end der plejer,
f.eks. var der kun 12 betalende tilskuere om lørdagen, men de gjorde,
hvad de kunne for at skabe en god
stemning. Vi synes, at det er synd at
ikke flere bakker op om lokaleaktiviteter, da overskuddet bliver i sognet,
først og fremmest til gavn for børn og
unge.
Børn og ungdom
Der bliver ingen børne- eller ungdomsdilettant denne sæson. Der var
kun 7 børn og 2 unge der meldte sig,
og det er for lidt. Vi ved ikke hvad
dette skyldes, men har mistanke om
den nye folkeskolelov, hvor børnene

skal være længere i skole. Er der så
overskud til fritidsaktiviteter? Desværre har vi i idrætsforeningen fået
lagt flere aktiviteter torsdag, så det
kan måske også være derfor. Det vil vi
selvfølgelig prøve at undgå næste år.
Voksendilettant.
For øjeblikket deltager vi i et kursus
i skuespilteknik i forsamlingshuset
sammen med Søholmscenen fra Jystrup. Vi har været så heldige at få
Hannah Jørna til at undervise os. Hun
underviser til daglig på Operaakademiet og er censor på Statens Teaterskole, så det er en virkelig kapacitet,
der arbejder med os. Heldigvis er der
tre nye med på kurset og som vil spille hos os. Dejligt med fornyelse.
Niels Arentoft

Næste voksenforestilling
Vi spiller igen i weekenden 20., 21. og 22. marts. Instruktør denne gang
er Lonny Henriksen og hun er i fuld gang med at finde et stykke, og
vi andre venter spændt på, hvad hun finder på. Så sæt allerede nu X i
kalenderen d. 20. – 22. marts. Der vil selvfølgelig komme mere i næste
nummer af Lokal-Nyt.
Niels Arentoft
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Voksenklubben i Vigersted, fulgte
sine oprindelige principper, ved deres
35 års jubilæum, vedrørende ikke at
koste det offentlige kroner, men selv
at gøre noget for Sognet. Idet tilbuddet var til alle.
Aftenen var fyldt med minder om,
35 års idémageri og projekter, og
det er blevet til rigtig mange. F. eks.:
forsamlingshuset genoplivning, foredrag, busture, maddage, K- udvalg,
kildemarked, scenetæppe (designet
af Tove Gaub og syet med 1329 lapper af festkjoler fra medlemmerne.)
og meget, meget mere. Minder om
alle de mennesker, der i tidens løb
har været super aktive på alle leder
og kanter. Klubben har været så heldig, at der altid har været repræsentanter fra nabosognene Kværkeby og
Jystrup, og også, at folk blev ved at
komme, selv om de som ældre var
nødt til at flytte til byen. Meget er
skrevet ned, meget kan huskes, og
skal ende med hverdagsfortællinger
fra et sogn i Danmark fra 1910 –
2010.
Efter klubbens principper var aftenens underholdning lagt i hænderne
på Christine og Martin Halse, som en
gave fra klubben til forsamlingen.
Og det var en gave af rang og i høj
klasse.
De 2 musikere, der nu er bosiddende i København, er født og opdraget
som nærmeste nabo til forsamlingshuset, gav indhold og underholdning,
til en aften, der sent vil blive glemt,
de ramte plet, på så mange måder,
med musikvalg, med udførelsen, der
blev blandet med alle husets minder.
De fyldte maver med oksesteg og
fromage, selvfølgelig frembragt af
det klubbens dygtige maddag – hold,
gjorde sit til, at jubilæet blev en succes i bedste forstand. 		
Tulle Olsen

De grønne pigespejdere
www.vigerstedspejder.dk
Dværggeder højt 		
til tops!
Dværggederne (de tidligere Sorte
Pumaer / Bæveren) har været ude
og klatre i forbindelse med at de tager udfordringsmærket »Klatretøser«.
Inden udfordringen med træklatring,
har de forberedt sig på mandagsmøderne ved at løse forskellige opgaver
om klatring. I alt deltog 3 dværggeder
og deres leder Bonnie. Klatreinstruktøren var Signe Hansen fra region
Østersø, som Vigersted Gruppe er
en del af. Signe er uddannet klatreinstruktør.
Klatringen foregik ved madpakkehuset på Bjergvej. Her er der store
flotte bøgetræer, som er velegnet til
træklatring. Pigerne kom alle til tops i
træet – det var ca 12 m oppe!

Her ses Caroline, Karoline, Johanne,
Sarah, Nastascha og Aviaja.

Pigespejderevent 		
i København den 		
13.-14. september
I september var både spejdere og
smutter til Pigespejderevent sammen
med 1000 andre grønne pigespejdere. Temaet for arrangementet var
Matador. Vi delte os i to grupper, en
gruppe med de store spejdere: Ulvene, Dværggederne, og en gruppe
med smutterne og de nye spejdere:
Leoparderne.
Spillet begyndte på Holmen, hvor
vores korpskontor holder til. Herfra
blev deltagerne sendt til forskellige
steder i København. Vi fik udleveret

en kuvert, der indeholdt spilleplade
og med instruks om første post, og
hvordan man kom derhen. Af sted det
gik med bus, tog og metro. Vi kom
gennem hele København og prøvede
mange forskellige poster. Vi overnattede på en skole på Frederiksberg og
lørdag stod den på koncert med LIGA
– stor succes!

Juleweekend 		
og julemarked
Sæt allerede nu kryds i kalenderen d.
29. og 30. november, hvor spejderne
holder julemarked i Bjerghytten. Her
kan I købe (næsten) alt, hvad I har
brug for til jul: juletræer, adventskranse, juledekorationer, juleguf, julepynt
og julegaveidéer. Julemarkedet er
åbent lørdag kl. 13-16 og søndag kl.
12-14.
I forbindelse med julemarkedet afholder vi et dagsarrangement om lørdagen for smutterne, mens spejderne
holder weekend i Bjerghytten og derfor overnatter til søndag. Yderligere
information om julemarkedet og juleweekenden kommer senere.

Her ses Frederikke,
klar til at klatre op i
det store bøgetræ.

Vi glæder os til at se jer – og jeres
bedsteforældre, tanter, onkler, venner,
naboer m.fl. – til julemarkedet!
Tropleder Bonnie Edahl Hoelstad

Freja er netop kommet ned
fra træets top, og hun er
klar til en tur mere!

Du kan læse meget mere om vores aktiviteter på www.vigerstedspejder.dk.
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Vigersted Lokalråd
www.vigersted.net
Vigersteds helhedsplan er nu afleveret

den nye landdistriktspolitik med de
10 lokale helhedsplaner.

Den 5. oktober 2014 kunne Vigersted Lokalråd fremsende sin helhedsplan som den tredje ud af de
10, der arbejdes med i alle Ringsted
kommunes lokalområder. Planen
er lokalrådets sammenfatning og
konklusion på alle de gode tanker
og idéer, som er fremkommet på to
kildemarkeder og flere borgermøder
samt drøftelser med lodsejere, foreninger, skole m.fl. Planen kan i sin
helhed ses på www.vigersted.net

Målet med planen er at strukturere
de lokale ønsker og at der hurtigst
muligt udarbejdes en lokalplan for Vigersted By, så vi sikrer en smuk, gennemtænkt og attraktiv landsby, der
indeholder trafiksikre veje og stier
frem til skole, børnehus, idrætshal
og sfo og at bymidten igen kommer
til at fremstå som et smukt fælles
samlingssted. Samtidig indeholder
planen Lokalrådets anbefalinger om
byens fremtidige udbygning.

Planen er sendt til alle formændene
for de politiske partier, administrationen, borgmesteren og de vigtigste
udvalgsformænd samt til Landsbyforum, der har været igangsætter af

Lokalrådet vil arbejde målrettet for
at planen kan medvirke til at gøre
Vigersted til et endnu bedre sted at
bo og flytte til– ung som gammel og
ikke mindst som børnefamilie.

Den 3. november 2014 havde
Landsbyforum indkaldt til fællesmøde, hvor den fremadrettede proces
blev drøftet, herunder anbefalinger til
politikere og administration om tilrettelæggelse af den videre proces for
helhedsplanerne.

Uddrag fra Vigersteds
helhedsplan:
1. Opgradering og renovering af 		
den gamle bymidte som byens
samlingspunkt og lokalsamfundets
værdifulde varemærke.
2. Ønske om en fremtidig byudvikling med variation. Herunder
ny bosætning i og omkring Vigersted landsby med flere kategorier
af bosætningsmuligheder.
3. Sikre cykelveje fra Kværkeby og
fra Roskildevej i Ortved helt frem
til Vigersted Skole.
4. Sikre trafikforhold omkring børnehus, skole, idrætshal og sfo, især
med hensyntagen til vore børn og
de bløde trafikanter.
5. Fremtidssikring med udbygning
af skole, institutioner, sportshal,
idrætsfaciliteter og boldbaner samt samlingssteder som kulturhuset/forsamlingshuset.
6. Sikre en god rekreativ infrastruktur, herunder opkobling til Oplevelsesstien, samt udbygning af
trampestier i og omkring Vigersted landsby
7. Smukke og indbydende byporte til
landsbyen fra alle indfaldsveje.

Inden for de sidste 50 år er Vigersted midtby blevet mere og mere lukket på
grund af mange selvsåede træer og buske. Derfor ønsker borgerne i Vigersted en opgradering af byfælleden bl.a. med genskabelse af et sømiljø og et
indbydende grønt område. Og ikke mindst en smuk kirkeforplads, der nytænkes
i sammenhæng med sprøjtehuset og parkeringspladsen ved forsamlingshuset
(som på kortet er omdøbt til kulturhuset). Mange flere detaljer kan ses på
www.vigersted.net
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Vigersted Lokalråd
Formand Palle Kristoffersen
Mail: pal@slke.dk.

Store fonde støtter Oplevelsesstien
Stigruppen og Ringsted Kommune
glæder sig over de flotte tilsagn
fra Nordea-fonden, A. P. Møller og
Hustru Chastine McKinney Møllers
Fond til almene Formaal og midler
fra LAG-Ringsted/EU på i alt ca.
9,5 million kroner. Penge der nu giver mulighed for gennemførelse af
det store rekreative stiprojekt i sin
helhed. Et projekt, der på frivilligt
initiativ startede for ca. 4 år siden.
Når Oplevelsesstien er fuldt gennemført, rækker den 25 km gennem Ringsted Kommune med et
forløb på ca. 8 km i Vigersted lokalområde. Undervejs i stiforløbet
bliver der indlagt mange forskellige
oplevelser for alle aldersklasser og
med mange forskellige interesseområder. Motionister der cykler,

løber, eller traver vil få de bedste muligheder for motion i naturen. Naturelskerne får helt unikke muligheder for
at komme tæt på den smukkeste natur – lige fra søer, moser, enge, ådale, bøgeskove og græssletter. Også
geologien bliver der rig lejlighed til
at stifte bekendtskab med, ligesom
der på den 25 km lange strækning
bliver mulighed for at komme i berøring med mange kulturtilbud, som
f.eks. Ridevoldene ved Haraldsted Sø,
landsbykirkerne, Knud Lavarts Grav,
tørvegravningens historie og meget
mere. Det helt unikke ved Oplevelsesstien bliver et forløb i eget tracé, der
næsten ikke får berøring med trafikkerede veje og dermed får stien et
rekreativt forløb, der bliver sikkert at
færdes på.

Oplevelserne på og omkring stien
vil bl.a. blive en »Lær at cykle bane«,
udendørs fitness og motionsredskaber, flere isætningsplatforme
for kajakker ved Haraldsted Sø,
lystfiskemuligheder ved Vigersted,
bålhytter, sheltere, balancebane for
børn, mountainbike-bane og mm.
Allerede nu er der mulighed for at
nyde en af de første sideaktiviteter
i forbindelse med projektet, nemlig
”Vrangeskov – børn i bevægelse”.
Og i dette efterår igangsættes
strækningen fra Vrangeskov til
Roskildevej. En af de vanskeligste
strækninger, men også en af projektets flotteste.
På vegne af stigruppen
Peter Hansen, 20 83 60 90

Fastelavn 2015
Aktivitetsudvalget håber, at nogle forældre vil give en hånd med, så vi kan holde fastelavnsfest i Hallen søndag
d. 15. februar, så alle både børn og voksne kan få en hyggelig eftermiddag sammen med tøndeslagning og
fastelavnsboller. Nærmere besked om hvordan og hvornår kommer på opslag i byen I det nye år. Hvis du allerede
nu tror, at du vil give en hånd med, så skriv lige en mail til berit@galberg.dk
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Vigersted forsamlingshus
www.vigerstedforsamlingshus.dk
Kære medborgere

Det ville være rigtig godt, hvis forVores hus bliver heldigvis stadig brugt samlingshuset blev brugt til mange
til mange forskellige aktiviteter, udover forskellige formål. Så sidder du med
nogle ideer og har folk til at stå for
alle vores udlejninger. Som noget nyt
det, så lad os høre fra dig. Hvis man
var der ølsmagning i september, og
det gik over alt forventning. 43 glade skal bruge huset en aften, eftermiddag, måske formiddag en hverdag elmennesker havde en rigtig hyggelig
ler søndag eftermiddag koster det kr.
og lærerig aften. Carsten Berthelsen,
foredragsholderen, tog os med på en 250 i timen, som går til vand, varme,
el og vedligeholdelse.
sjov rejsen i Mellemeuropas dramatiske ølhistorie.

I år bliver der holdt juletræsfest d.7.
december i forsamlingshuset lige
som i gamle dage.
Vi ønsker alle en rigtig
glædelig jul og godt nytår
På bestyrelsens vegne
Bente Holm
tlf. 57525616

Æg & Honning
fra Eva´s landsted
Stalddørssalg af friske landæg fra
fritgående høns samt egen honning.
Ejdamsvej 19, Vigersted
Tilsluttet den offentlige salmonellakontrol samt fødevarestyrelsens
kontrolprogram.
Besøg: www.evaslandsted.dk

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

Efterår i Børnehuset
I skrivende stund er det rigtig blevet
efterår i Børnehuset. Det er dejligt at
hente glade børn, som efter en lang
dag på legepladsen er smurt ind i
mudder!
Sidst i august fik legepladsen en omgang til den årlige legepladsdag. Det
øsede ned, men en lille, sej gruppe
trodsede regnen og lagde bl.a. nye
rafter, kørte sand og fjernede ukrudt.
Tak for indsatsen.
Den sidste tid har stået i naturens
tegn. Der er blevet snakket og arbejdet med naturen på mange forskellige måder. Der er blevet samlet
kastanjer rundt om i byen til kastan-

Der knokles for at gøre
træet så fint som muligt. Det
blev til en flot 2.plads!

jedag og der blev produceret kastanjedyr i massevis. En dag i september
var børnene på æblerov i haverne
hos et par kammerater hvilket blev til
hjemmelavet æblekage.
I september arbejdede alle sammen om projektet »vores sted«, en
børne-kunstkonkurrence udskrevet
af Ringsted kommune. Børnehuset
afleverede et flot bidrag, og i uge
41 var en gruppe Marguritter på tur
til Ringsted Bibliotek til fernisering
og prisoverrækkelse. Det blev til en
flot andenpræmie for kunstværket overrakt af borgmesteren.
Venlig hilsen
Bestyrelsen i
Vigersted Børnehus.

På æblerov i
Vilfreds have.

Motionsdag på sportspladsen følg den hvide streg!

Vigersted børnehave
Leder: Anette Demuth
Snekkerupvej 12, Ringsted
Tlf. 57 62 70 80
Bestyrelsesformand:
Kim Gregersen
kg@itoperators.dk
Tlf. 50 59 56 67

Efterårstur.
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Vigersted skole
www.vigersted-skole.dk
Folkeskolereform

Udviklingssamtaler

I skrivende stund er vi nu cirka 3
måneder inde i processen med at
implementere Folkeskolereformen.
Børn, forældre og medarbejdere
er i gang med at vænne sig til den
længere skoledag med mere og
undervisning.

Hver elev indgår i pædagogiske udviklingssamtaler med en kontaktperson – som udgangspunkt én gang pr.
måned.

Målet med reformen er at folkeskolen
skal udfordre alle elever, så de bliver
så dygtige, de kan, at
Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til
faglige resultater og at tilliden til og
trivslen i folkeskolen skal styrkes.

Formålet med samtalen er at styrke
elevens bevidsthed om egen læring,
ressourcer og udviklingsområder,
samt at introducere selvevaluering
og feedback i en struktureret form.
Dette initiativ afløser den traditionelle
klasselærerfunktion.
Bevægelse

I forhold til vores konkrete udmøntning af reformen vil jeg kort fremhæve tre initiativer:

Bevægelse bliver en fast del af den
fagfaglige undervisning, som en
metode til læring, et element, som
vi allerede sidste skoleår arbejdede
med at implementere.

Klassemøder

For at styrke anvendelsen af bevægelsen i undervisningen har vi lagt 5
minutter til hver lektion – som nu er
på 50 minutter.

Alle klasse har et fast ugentligt lærerstyret klassemøde efter en fælles
model. Klassemøderne er af en halv
times varighed.
På klassemøderne arbejdes systematisk med elevernes sociale og
personlige kompetencer. Det overordnede mål med klassemøderne er
at styrke elevernes trivsel og læring.

Med venlig hilsen
Jette Wase Hansen
Skoleleder

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

Klar til matematikstafet.

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.

Bevægelse i undervisningen
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Folkeskolens
200 års jubilæum
I uge 41 markerede vi Folkeskolens 200 års jubilæum med
forskellige aktiviteter hver dag.
Der var historisk løb, undervisning som i gamle dage, gamle
lege, besøg af en lokal borger,
som fortalt om sin skolegang i
1930érne og meget mere.
Fredag 10/10 sluttede vi
fejringen af med lagkage til alle
– der blev produceret cirka 40
lagkager.

Så er der lagkage.

Skolernes motionsdag
Fredag 10/10 deltog Vigersted Skole i Skolernes motionsdag med
næste to timers løb og cykling. Der blev løbet 1690 km og cyklet 1464
km. Det var en dejlig dag med masser af frisk luft og glade og trætte
børn. Vi er rigtig glade for at en stor gruppe forældre deltog, ligesom
også børn fra Vigersted Børnehus var med os ude at motionere.

Bag for en sag

Ny skolebestyrelse

SFO og 5. og 6. klasse har alle
medvirket i Børns Vilkårs projekt
Bag for en sag. Der var et rigtig
flot beløb kr. 3659, som er
sendt til Børns vilkår. Tak til alle
som bidrog ved at købe de dejlige kager, knækbrød mv. som
børnene har bagt.

Pr. 1/8 2014 tiltrådte en ny
skolebestyrelse. Der er følgende
forældrevalgte medlemmer:
Anni Pedersen (formand), Ulla
Jensen, Søren Schou Frandsen,
Mette Arnecke, Maria Galberg
Nees, Peter Gylling Jørgensen,
Anette Fog. Derudover består
skolebestyrelsen af to medarbejderrepræsentanter: Lena
Jensen og Charlotte Nørgaard
og to elevrepræsentanter: Asger
Tholstrup Havndrup og Victor
Schou Konglevoll.

Opvarmning til skolernes
motionsdag.
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Minibogbussen
Fjellebrovang v/ Fjellebrohuse 34
Onsdag 16.45 - 17.15
Nordbæksvej v. Legepladsen
Onsdag 17.30 - 17.45
Vigersted Forsamlingshus
onsdag 18.00 - 19.15

Ringsted Dagpleje
Leder Lone Schiøtt
Tlf. 57 62 81 20

Plejecenter ortved
Roskildevej 498, Ringsted
Tlf. 57 62 77 40
leder Marianne Lenshøj
Tlf. 57 62 77 45

rd under
Med risiko for jo
kinder
neglene og røde

Naturdagplejen i Snekkerup

www.rosenmark.dk
I sensommeren har vi i naturdagplejen hygget os med at samle masser
af æbler, pærer og blommer, som
vi har spist og fodret dyrene med
til stor glæde for alle. I efteråret har
vi samlet kastanjer, flotte blade og
andre spændende ting fra naturen,
som vi har brugt til collager.
Hos dyrene har vi bl.a. købt fire rigtig
søde dværggeder til flokken, fået
mange fritgående høns, fået tre kuld
killinger samt en masse 		
dejlige kaninunger.

Hvis I ønsker en plads hos mig eller
at blive skrevet op på venteliste, kan
I ringe til mig. Jeg forventer dog først
at have en ledig plads til efteråret
2016.
Med venlig hilsen
Naturdagplejen v/ Annette Rosenmark
Snekkerupvej 58
Tlf. 22 87 98 37
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
I Kværkeby er arbejdet med helhedsplanerne kommet godt i gang. Vi har
inddraget Carsten Blomberg fra »DGI
Faciliteter og Lokaludvikling« i vores
arbejde med at udarbejde vores
handleplaner. Der har været afholdt
to indledende borgermøder, og lige
nu er vi i gang med at bearbejde
de mange svar, der er indkommet i
forbindelse med vores spørgeskemaundersøgelse. Vi håber at kunne
inddrage de mange gode ideer og
gøre brug af dem, der har meldt sig
til arbejdsgrupperne. Vi er forventeligt færdige omkring februar 2015.

Nyt program på vej
Arbejdet med vores nye program er
i gang. Ud over vores sædvanlige
arrangementer på Kværkeby Friskole,
er der planer om at arrangere en
udflugt til Sprogø i forsommeren,
og i august går turen forventeligt til
København, hvor bl.a. Operahuset
indgår i vores turplaner. Ud over
de her nævnte, er der også andre
spændende planer i Borgerforeningen, men de afsløres først, når det
endelige program er færdigt.

Uddeling af
gevinster.

Finn Andersen
Fmd. for Borgerforeningen
fia@ringsted.dk / 2857 8431
Ægtemand.

Jubilæumsfesten 2014
Vores Oktoberfest & 25 års jubilæum blev en stor succes. Skolens fest
– og gymnastiksal var fyldt til sidste
plads med feststemte gæster. René
og Katja sørgede for underholdningen, kun afbrudt af Jørn West, der
sang og spillede John Mogensens
kendte sange.
Der skal lyde en stor tak til alle vores
sponsorer i Ringsted og omegn, der
sørgede for et væld af gevinster til
lotteriet. Det er dejligt, at forretninger og virksomheder i vores kommune bakker op om Borgerforeningen i
Kværkeby.

Julefest på
Kværkeby Friskole

Partikasketten.

Husk at tilmelde dig til årets
julefest på Kværkeby Friskole
fredag den 12. december. Der
serveres, traditionen tro, flæskesteg med diverse tilbehør og
bagefter risalamande.
Det bliver en fest med flere
spændende overraskelser. Selvfølgelig kommer julemanden, og
der er også godteposer til alle
deltagende børn.

Porcelænsudlejning
Foreningen udlejer porcelæn,
bestik og supersmart popcornmaskine til rimelige priser.

Der bliver sunget julesange,
danset om juletræet, og så er
der mange flotte julegaver, som
vi spiller om.

Kontakt Finn Andersen,
Fjellebrovang 27
tlf. 2857 8431
e-mail: fia@ringsted.dk
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Fuglereservatet
www.fuglereservat.dk
Også efterår og vinter
byder på smukke oplevelser i Fuglereservatet
Alle medlemmer kan færdes i Fuglereservatet – også uden for de mange
arrangementer, der bydes på i årets
løb. Er du ikke allerede medlem, er
det bestemt en overvejelse værd. Et
medlemskab dækker en hel husstand
for beskedne kr. 200 om året. Mere
end 335 familier kan p.t. deltage i arrangementer eller gå en stille rundtur
på egen hånd.
Her kan du se eksempler på
næste års arrangementer:
• Generalforsamling 19. februar
kl. 19, Havestuen, Anlægspavillonen, Tværallé 5, Ringsted.
• Nattergaletur 6. maj kl. 19. 		
Parkeringspladsen, Bjergvej 77,
Kværkeby.
• Nattergaletur 17. maj kl. 19. 		
Parkeringspladsen, Bjergvej 77,
Kværkeby.

• Nattergaletur pinsemorgen 		
24. maj kl. 7 med efterfølgende
morgenbord kl. 8 ved huset.
• Blå flag arrangement Fuglenes
Dag, 25. maj kl. 10. 			
Parkeringspladsen, Bjergvej 77,
Kværkeby.
• Tur til Ravnstrup Sø den 1. juni
kl. 17. Se mere på hjemmesiden.
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, tlf. 40 15 05 98.
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Julegaveidé:
• Ring eller skriv og bestil et medlemsbevis for 2015 som et flot
gavekort. Kr. 200.
• Du kan samtidig bestille en årskalender for kr. 100, hvis du har
lyst.
Nyhedsbrev
• Gå ind på www.fuglereservat.dk
og tilmeld dig Nyhedsbrevene.
Hjemmesiden www.fuglereservat.dk
er altid et besøg værd. Her kan du 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
Julekoncert med ny spændende duo
Onsdag d. 17. december kl.
19.00 i Vigersted kirke
Michael Sunding: Tangenter og vokal
- Mia Engsager: Trombone og vokal
De to musikere mødes nu i ny spændende duo, hvor deres musikalske
verdener smelter sammen til en.
De har begge været vidt omkring i
musikkens verden og vil denne aften
skabe stemningsfuld musik, som
vil bringe juleglæden frem i alles
hjerter.
Med rødder fra blues, gospel, svensk
visetradition og cubanske rytmer
vil de spille julemusik, som både vil
være rørende og få fødderne til at
vippe i takt.
Vi skal også synge nogle af julens
bedste sange og salmer sammen.

Syng julen ind
med Englekoret

Michael Sunding spiller Hammondorgel, klaver og synger og har turneret
med Etta Cameron, Billy Cross og Dr.
Hook. Han har været pianist i 13 år
med salsabandet SalsaNaMa og spiller med Kenn Lending Blues Band.

Torsdag d. 4. december kl. 17
i Kværkeby kirke

Vigersted kirkes organist Mia Engsager er desuden uddannet trombonist fra Rytmisk Musikkonservatorium
i København. Hun komponerer musik
og har spillet med i mange forskellige orkestre og sammenhænge.
Jazz, salsa, pop og klassisk musik har
været på programmet de sidste 20
år. Duoen vil bl.a. spille nogle af Mias
kompositioner.

Hvert år samles vi i starten af december i Kværkeby kirke og synger
julen ind sammen med alle de søde
børn fra Englekoret. Det er en hyggelig tradition, som mange ser frem
til.
I lyset fra stearinlysene lytter vi
til børnenes smukke stemmer og
glæder os til jul. Folk i kirken får
mulighed for at vælge lige netop den
julesalme, de har lyst til at synge og
efter en time med sang og musik vil
der være lidt til den søde tand samt
kaffe og te til de voksne og saft til
børnene i våbenhuset.

Englekoret synger julen
ind i 2013.
Mia Engsager.

Michael Sunding.
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Vigersted og Kværkeby Kirker

Babysalmesang
Der har været rekordstor deltagelse
i babysalmesang her i efteråret. 16
mødre og deres babyer har været
med til at synge i Vigersted kirke
hver onsdag – det er dejligt, at så
mange har lyst til at være med.
Efter nytår starter der et nyt hold,
og det er for alle babyer fra 2-10
måneder og deres forældre. Husk
at fædre og bedsteforældre også er
meget velkomne.

Når man melder sig til bedes man
oplyse om, man foretrækker Vigersted eller Kværkeby kirke. Så bliver
holdet oprettet, der hvor flest ønsker.
Man bedes skrive barnets navn, fødselsdato, mailadresse og telefonnr.

Det foregår om onsdagen kl. 10.3011.30. Vi mødes 10 gange og det
er gratis at deltage. Første gang
efter jul er onsdag d. 14. januar.

Man tilmelder sig til hos kirkernes
organist Mia Engsager på mail miaengsager@hotmail.com eller på sms
til 26256490.

Nu igen…
Sidste år i november og december
havde jeg plejeorlov for at kunne
være hos min mor i Sverige, og mor
blev begravet fra Vigersted Kirke
d. 19. december 2013. Nu skal I
minsandten undvære jeres sognepræst igen for en tid, denne gang i
en mere glædelig anledning.
Jeg har fået studieorlov januar - april
2015, hvor jeg skal arbejde med
dåbsundervisning, gudstjeneste og
luthersk spiritualitet med hovedvægt
på praksis i den tyske kirke. I 2017
er det 500 år siden, Martin Luther
startede reformationen af kirken i
Wittenberg og 1537 blev reformationen gennemført også her i Danmark.
For Luther var spiritualitet, som
vi bruger det, et ukendt ord, men
troens praksis beskrev han som en
udadrettet opmærksomhed med
fokus på Gud og næsten. Luther
beskriver altid troen som tillid, og i
troens praksis med bøn og bibellæsning, sker en åbning af sanserne for
Guds nærvær i dagligdagen.

Den tankegang ligger indlejret i den
protestantiske kirkes gudstjeneste,
dåbssyn og menighedsforståelse,
men forvaltes ikke særligt bevidst i
dansk folkekirkelig sammenhæng.
Her har vi med forkærlighed taget en
oprindeligt katolsk inspireret spiritualitet til os i retrætebevægelse og
åndelig vejledning,- ret uafhængigt
af kirkens gudstjenesteliv i øvrigt. I
den tyske kirke har jeg oplevet en
mere reflekteret og bevidst måde at
videregive Luthers tanker og praksis
til mennesker anno 2014/15 og
frem, med en udvidet forståelse af
menigheden som fællesskab, som
jeg mener, vi kan lære meget af i
den danske folkekirke.
Vigersted og Kværkeby sogne får
selvsagt en vikar for mig i perioden.
Hvem det bliver, vides endnu ikke i
skrivende stund. Jeg skriver jævnligt
»breve« eller sagt på nutidsdansk:
Jeg har tænkt mig at blogge på
hjemmesiden undervejs, så I kan
følge med.
Sognepræst
Anne-Marie Nybo Mehlsen
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Sogneudflugten i september - høj stemning.

Konfirmandweekend
og gudstjeneste i
september.

vigersted-kvaerkeby.dk
set og sket i kirken

Spaghettigudstjeneste 1. oktober
(foto: Inger Vendler)

Konfirmandernes malerier
efter meditation.

Konfirmandgudstjeneste i Kværkeby.
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Kirken

Siden sidst
Vigersted sogn
Dåb
31.08.14 Aya Olsen Bychgård
viede
06.09.14 Charlotte Nørgård og		
Allan Bruno Jørgensen
velsignelse
23.08.14 Sara Rasmussen og 		
Peter Clausen

Kværkeby sogn
Dåb
14.09.14 Thor Torbskov
05.10.14 Carl Capion Damborg
viede
26.07.14 Janni Andersen og 		
Daniel Francis Viccars
09.08.14 Sus Pia Wielsøe og		
Svend Aage Andreasen
Døde
12.08.14 Bent Anker Hansen
17.08.14 Boris Bøge Christian 		
Larsen
17.08.14 Karen Kirstine Nielsen
10.10.14 Erik Leif Hansen

Kirkebilen
Kirkebilen kører for dig, der ikke
selv kan køre til kirke.
Ring til Sognepræsten, 57 52
52 35, senest dagen før og aftal
nærmere.

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 på
57 52 52 35. Aftale om gravsted
og evt. pasning af gravsted - kontakt
graveren.

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
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Sognepræsten
Anne-Marie Nybo Mehlsen,
Vigersted Præstegård, Vigerstedvej 2,
4100 Ringsted
Tlf. 57 52 52 35 · amnm@km.dk
Fridag mandag.
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. 57 52 83 29. Fridag mandag.
Vigersted Menighedsråd
Formand Inger Vendler
Degnebakken 19 · tlf. 61406831
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
4. dec.

Kirkeåret
Torsdag

Tid
9.00
10.30
17.00
9.00
10.30
9.00
10.30
19.00

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

Info
Jul for de små
Jul for de små
Syng julen ind med Englekoret

9.00

Kværkeby Kirke

Skolejuleafslutning

7. dec.

2. søndag i Advent

14. dec.

3. søndag i Advent

17. dec.

Onsdag

19. dec.

Fredag

21. dec.

4. søndag i Advent

9.00
10.30

Vigersted kirke
Kværkeby Kirke

22. dec.

Mandag

24. dec.

Juleaften

25. dec.

Juledag

8.30
9.30
11.00
14.45
16.00
9.00
10.30

Vigersted Kirke
Vigersted Kirke
Plejecenter Ortved
Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke

26. dec.

2. juledag

9.00
10.30

Jystrup Kirke
Vigersted Kirke

28. dec.

Julesøndag

31. dec.

Nytårsaften

15.30
17.00
14.45
16.00

Kværkeby Kirke *
Valsølille Kirke *
Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke

Helligtrekonger
søndag
1. søndag efter
Helligtrekonger

17.00
19.00
9.00
10.30

Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke *
Jystrup Kirke *

2. søndag efter
Helligtrekonger
3. søndag efter
Helligtrekonger

9.00
10.30
9.00
10.30

Kværkeby Kirke v/ NN
Jystrup Kirke v/ NN
Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke

4. jan.
11. jan.
18. jan.
25. jan.
1. feb.

Septuagesima søndag 10.30

Kværkeby Kirke

7. feb.

Lørdag

11.00

Vigersted Kirke

8. feb.

Seksagesima søndag

9.00
10.30

Valsølille Kirke
Kværkeby Kirke

15. feb.

Fastelavn

10.30

Vigersted Kirke

22. feb.

1. søndag i Fasten

10.30

Kværkeby Kirke

1. marts 2. søndag i Fasten

9.00
10.30

Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke
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Julekoncert

Skolejuleafslutning
Skolejuleafslutning

Dåb

001

Kalender
for December 2014 · januar · februar 2015
Dag
4. december
4. december
4. december
7. december
17. december
19. december

tidspunkt
9.00
10.30
17.00
15.00
19.00
9.00

arrangement
Jul for de små
Jul for de små
Syng Julen ind med Englekoret
Juletræsfest Vigersted Idrætsforening
Julekoncert med Michael Sunding og
Mia Engsager
Skolejulegudstjeneste

Sted
Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke
Kværkeby Kirke
Vigersted Forsamlingshus
Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke

4. januar

17.00 + 19.00 Hellig tre Konger med husvelsignelse

20. januar

19.00

Film i Cafeen

Vigersted og Kværkeby
Kirker
Vigersted Præstegård

15. februar

10.30

Fastelavnsgudstjeneste

Vigersted Kirke

15. februar

ca. 11.30

Fastelavnsfest Aktivitetsudvalget (E)
Se opslag i byen til februar

Vigersted Hallen

19. februar

19.00

Generalforsamling Fuglereservatet

24. februar

19.00

Film i Cafeen

Anlægspavillonen
Havestuen
Vigersted Præstegård
(E)= Entré

Vigersted-Kværkeby LOKALNYT 2014
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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
Forside foto: Brian Groth, Vigersted
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Nr. 1-2015: deadline 29. januar - udkommer 3.-4. marts
Nr. 2-2015: deadline 30. april - udkommer 9.-10. juni

