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www.vigersted-if.dk

VIGERSTED IDRÆTSFORENING

BESTYRELSEN SIDEN SIDST

Sommeren er over os, og vi kan 
endnu engang se tilbage på en fan-
tastisk flot gymnastikopvisning i Vi-
gersted hallen, hvor vintersæsonen 
blev afsluttet. 

VIF vil gerne sende en stor tak til 
dem, der bidrog med mad og kager 
til boden, og til alle jer som hjalp til, 
så vores gymnastikopvisning blev 
vellykket endnu engang.

Vi har haft vores årlige generalfor-
samling i VIF, hvor vi desværre har 

sagt farvel til Malena Larsen - Initia-
tivtager for håndboldafdelingen. 

VIF bestyrelse takker for en god og 
aktiv sæson til instruktører og for-
mænd for de forskellige afdelinger, 
og til bestyrelsens medlemmer. U-
den alle jer ville vi ikke kunne lyk-
kes i VIF. 

VIF's bestyrelse ønsker alle en rig-
tig dejlig sommer, med forhåbentlig 
en masse gode solskinstimer, som 
vi nu skal ud og nyde. 

Vi glæder os til at se jer alle igen, 
nye som gamle medlemmer til vo-
res aktiviteter efter sommerferien. 
Vi starter holdene op anden uge i 
september 2018.

Hold øje med vores hjemmeside: 
www.vigersted-if.dk  

Mange hilsner 

På bestyrelsen vegne
Karina Kristensen

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

Træningscentret har åbent hver dag, 
selvom det er sommer. Vi går nu som-
meren i møde og må se i øjnene, at 
nogle medlemmer hellere vil dyrke 
udendørs aktiviteter. Træningscentret 
vil stadig være åbent hele dagen, 
men fra den 1. juni til og med den 2. 
september vil der ikke være instruktø-
rer til stede i centret.

Evt henvendelse til 
Kurt Noack 20651106

NYT FRA 
TRÆNINGSCENTRET FAMILIELØRDAG 

I HALLEN 

Lørdag den16. juni kl. 10.00 
- 11.30 for 3-9 år. 
Kom hele familien og få rørt 
kroppen. 
Vi tømmer redskabsrummet og 
guider jer gennem en aktiv for-
middag, hvor vi får gang i hele 
kroppen.

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

SOMMEREN NÆRMER SIG
MAN SKAL IKKE TRÆNE FOR AT BLIVE YNGRE,MEN FOR AT BLIVE GAMMEL...

Nu er spinningen gået på sommerfe-
rie og holder pause indtil september. 
Vi ønsker alle en rigtig god sommer 
og håber meget på, at se en masse 
medlemmer til efteråret. 

SPINNING

Den store interesse for crossfit fort-
sætter. Vi  holder ikke sommerferie. 
Der er stadig plads til flere. 

Kom tirsdag 18.00 - 19.00 eller fre-
dag 17.00 - 18.00. Vi er der også 
ofte om søndagen, men det skriver vi 
på facebook.

Vi ønsker alle instruktører og med-
lemmer en rigtig god sommer.

Kurt Noack, 20651106

kno@godmail.dk

CROSSFIT

Gymnastikopvisning 2018.

DIN TØJMAND Borup Tlf. 57 52 10 20
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Forældre/barn 1-4 år. 
Lørdag kl. 9.00 i Hallen.   
Søskende er velkomne.

Årgang 13/14 minispringhold 
Tirsdag kl. 16.00-16.55 i Hallen. 

0.-2. klasse springhold
Tirsdag kl. 16.45-17.45 i Hallen.

3.-6. klasse springhold
Tirsdag kl. 18.00-19.00 i Hallen.

Inliners familiehold
Torsdag kl. 17.30-19.00 i Hallen. 
Lørdag kl. 8-9 i Hallen.

Jumping i gym-sal skolen
Mandag kl. 19.15-20.15 
Torsdag kl. 18.00-19.00.

Jumping kids 8-15 år
Torsdag kl. 17.00-18.00   
i gym-sal skolen.

Cross fit junior
Torsdag kl. 16.00-17.30 i Hallen.

Cross fit
Lørdag kl. 10.00-11.00 i Hallen.

Yoga i gym-sal skolen
Mandag kl. 17.15-18.45.

Zumba i gym-sal skolen
Tirsdag kl. 19.00-20.00.
Torsdag kl. 19.00-20.00.

Strong by Zumba i gym-sal skolen
Tirsdag kl. 18.00-19.00.

Vakse voksne/ gymnastik 
og samvær for seniorer
Torsdag kl. 9.30-11.00    
i forsamlingshuset.

SÆSON 2018/19 
OPSTART I UGE 37

NYT FRA GYMNASTIKKEN

I Vigersted idrætsforening har vi sam-
mensat et spændende og alsidigt 
program for sæson 2018/2019.

Vi har i år lagt en spring-profil ned 
over børnegymnastikken, dog selvføl-
gelig stadig med plads til ALLE og 
masser af sjov! 

Vi kan i år byde velkommen til en ny 
instruktør på et af vores børnegymna-
stikhold nemlig Helene Husa Bonnén. 
Helene er ”gammel” gymnast og erfa-
ren springinstruktør. Foreningen glæ-
der sig over, at have fået endnu en 
engageret instruktør med ombord og 
håber som altid, at der står flere i kø 
derude, som har lyst til at være med 
til at få vores forening til at summe af 
liv og aktiviteter. 

Vi har på nuværende tidspunkt kun en 
enkelt instruktør på holdet for børn fra 
årgang 13/14. Julie vil dog gerne 
have en medinstruktør, så sidder du 
og har lyst til at være med eller har et 
barn, som brænder (af energi og ) for 
at lave gymnastik, så meld dig som 
medinstruktør! Du kan komme på kur-
sus betalt af idrætsforeningen, så du 
kan blive godt klædt på. (Kontakt Julie 
på 30829626).

Husk at man også kan være engage-
ret på et knap så udøvende plan nem-
lig som medlem af bestyrelsen eller 
som formand for vores gymnastikaf-
deling. Hvem ved? Måske har DU en 
god idé!

Julie Zeuthen

VAKSE VOKSNE - SENIOR

Vakse Voksne holdt afslutning tors-
dag d. 22. marts med en dejlig brunch 
efter en aktiv sæson med masser af 
god motion i Forsamlingshuset. 

GÅ-holdet mødes indtil sommerferien 
torsdag kl. 10 ved Forsamlingshuset 
og går en tur på 1-1½ time primært i 
lokalområdet. Bare mød op, hvis du 
har lyst til at gå med.

Den nye sæson starter torsdag d. 
13. sepember, hvor vi mødes kl. 
9.30-11.00 i Forsamlingshuset. Vi 
laver gymnastik en time, derefter en 
halv times hyggeligt samvær med 
kaffe/vand og sang og en god snak 
sammen med billardfolkene. 

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

Sæsonafslutning
- Vakse Voksne.

Gymnastikopvisning 2018.
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NYT FRA DILETTANTEN

EGNSSPIL JUNI 2019

Egnsspillet i 2019 har fået titlen »Ba-
nebørster og Sognerødder - Balla-
den om en Jernbane«. Forberedel-
serne er i fuld gang og lige pludselig 
bliver det den 25. oktober, hvor der 
vil være informationsmøde for alle in-
teresserede i Vigersted Forsamlings-
hus kl. 19.30.

Hvad er det så for et projekt?  Selve 
egnsspilsideen vandt indpas i Dan-
mark efter storkommunernes indfø-
relse i 1970. Det er et teaterprojekt, 
som oftest bygger på lokale historiske 
begivenheder. Egnsspillet opføres af 
lokale amatørskuespillere og er base-
ret på frivillige kræfter. Nogle steder i 
landet er der fast tradition for en årlig 
tilbagevendende begivenhed, andre 
steder - som her i Vigersted - kan der 
gå nogle år imellem opførelserne. 
Dette skyldes til dels, at det kræver 
en jætteindsats for alle involverede. I 
Vigersted en der tradition for at spillet 
foregår på kirkeengen med kirken 
som en enestående kulisse. Spille-
pladsen omkranses af en markeds-
plads, hvor man kan købe mad og 
drikke og alskens kunsthåndværk el-
ler »lopper«.

Der har i årenes løb været stykker 
med op til 50 medvirkende på sce-
nen, men med bodholdere, teknikere, 

musikere, regissører, syere, sangere 
og scenebyggere løber antallet af in-
volverede op i 200. Deltagere i alle 
aldre - fra 5-90 år - arbejder sammen 
og opbygger et enestående fælles-
skab.

Tidligere har Vigersteddilettanten op-
ført stykker i 1998: »Af  Børn og Fulde 
Folk ...«; 2002: »Troldesølvet«; 2008: 
»Anne - eller Hvad forstand har bønder 
på agurkesalat?«. I 2012 tog dilettan-
ten udfordringen med »Ronja Røver-
datter« op. Prøveforløbene varer ty-
pisk et halvt års tid, og i den sidste 
periode op mod premieren ser man 
ret meget til hinanden. I Vigersted er 
der tradition for at stykket/ egnsspil-
let opføres 3 gange omkring Sct. 
Hans.

Basis for prøveforløbet er Forsam-
lingshuset, men så snart vejret tillader 
det rykker vi ud på Kirkeengen. Der 
prøves hver torsdag fra 19.30-22.

I prøveforløbet vil der kunne tages 
hensyn til børn, således at de ikke be-
høver at være til stede sent om afte-
nen - undtagen i den afsluttende fase. 
Ligeledes vil der blive lavet en prøve-
plan, således at man ikke behøver at 
være til stede hver torsdag. Under-
vejs vil der blive heldagsprøver - ty-
pisk lørdag eller søndag.

4

Lige så vigtige som skuespillerne på 
scenen er de mange, der er med til at 
skabe et miljø omkring scenen med at 
stable en markedsplads på benene. 
Også her er der mange, der hver 
gang udfører et stort og vigtigt arbej-
de og er med til at give tilskuerne en 
totaloplevelse.

Selvom de fleste deltagere arbejder 
gratis, er der alligevel et digert bud-
get, som skal kunne holdes. Der er 
materialer, leje af teknik, bistand af 
professionelle, oma. Typisk ligger 
budgettet på 150.000 kr.

Disse penge kommer ind via sponso-
rater, kommunale tilskud, private fon-
de, entreindtægter og kontingentind-
betalinger.

Egnsspillet bygger denne gang på hi-
storiske begivenheder og historiske 
personer. Den sjællandske Midtbane 
kørte fra 1924 - 1936. Stykket hand-
ler om bygningen af banen og de 
konflikter, der opstod mellem bane-
børsterne og de lokale beboere. Nog-
le af de historiske personer har sat 
sig spor i Vigersted og været med til 
at skabe det sogn, vi har i dag.

Har du lyst til at være med? Så 
mød op til informationsmøde d. 
25. oktober i Vigersted Forsam-
lingshus kl. 19.30.

HØSTREVY 2018

Igen til efteråret bliver der høstfest og revy i forsamlingshuset. Det bliver fredag d. 28 og lørdag d. 29. sep-
tember hvor der traditionen tro startes med spisning om fredagen og senere opføres revyen. Lørdag spilles om 
eftermiddagen.

Når I læser dette er vi i gang med teksterne. De bliver skrevet i løbet af sommeren og til august starter vi et inten-
sivt prøveforløb, så vi er klar til premieren. Der er foreløbig 8 skuespillere i revyen, men der er altid plads til en 
eller flere der også vil være med. Selvom vi er i gang må I meget gerne komme med ideer til numre, gerne med 
lokalt indhold. Hvis man er interesseret i at være med på den ene eller anden måde skal man henvende sig til Niels 
Arentoft på 29 67 51 94. Nærmere om revyen og høstfesten i næste nummer af »Lokalnyt« og i de lokale blade.

Niels Arentoft
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DET ER LIGE NU, AT 
FUGLERESERVATET ER 
SMUKKEST
Forårsmånederne og juni er nok de 
måneder, medlemmerne sætter mest 
pris på. Her står alt i fuldt flor. Fugle 
og insekter er stadig i fuld gang - og 
de sjældne planter og smukke blom-
ster kan nydes i fred og ro. På hjem-
mesiden kan du altid læse Hennings 
sidste observationer.

Som medlem kan du også deltage i 
reservatets eksterne ture. Også en 
arrangeret tur for børn er en del af 
programmet, som kan ses på hjem-
mesiden www.fuglereservat.dk

Mange fra lokalområdet bruger fug-
lereservatet til gode naturoplevelser 
på egen hånd eller deltager i flere af 
de mange årlige arrangementer. Også 
dig og din familie er velkommen.

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

 

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

• Indbetal kr. 200 til bank-  
 konto: 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 medlems- 
 kort på mail, samt de 

FUGLERESERVAT.DK
www.fuglereservat.dk

 kommende Nyhedsbreve. Eller  
 ring til Peter Hansen på 20 83  
 60 90.

• Eller gå ind på www.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 og alle 
planlagte arrangementer og ture i 
2018.  

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

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

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

5

Skal du sælge?
Bestil et gratis salgstjek,  

så hjælper vi dig godt videre.

EDC Selandia Vejgaard & Partnere

Tlf. 56 82 00 95
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VIGERSTED LOKALRÅD

www.vigersted.net

ORIENTERING FRA LOKALRÅDET

OPDATERET HELHEDSPLAN FOR 
DET NYE VIGERSTED OG OM-
KRINGLIGGENDE LOKALOMRÅDE

Lokalrådet har opdateret Helhedspla-
nen der blev udarbejdet i 2014 og 
danner idegrundlag for hvordan vo-
res lokalsamfund ønskes udbygget 
og indrettet for på den bedst mulige 
måde, at tiltrække nye beboere og 
dermed skabe vækst i området.

Helhedsplanen er tænkt som et visio-
nært redskab og input til Kommune-
planen og som baggrund for udarbej-
delse af kommunale lokalplaner.

Planen er derfor sendt til såvel Ring-
sted kommunes byråd samt til kom-
munens administrative afdelinger, 
dels til generel information og dels 
som inspiration til den endelige kom-
muneplan. Desuden indgår Helheds-
planen som lokalrådets høringssvar til 
den kommende kommuneplan.

Helhedsplanen er på 33 sider og kan 
ses på www.vigersted.net og spørgs-
mål og kommentarer kan rettes til alle 
lokalrådsmedlemmer.

På baggrund af Helhedsplanen ar-
bejder Lokalrådet med planlægning 
og gennemførelse af de enkelte ele-
menter og opgaver i samarbejde med 
kommunen og andre parter med inte-
resse i lokalområdets udvikling.

Det største projekt der er i gang er 
Vigersted bymidte med sø-miljø, 
grønt område og legefaciliteter.

Desuden arbejdes der med føl-
gende:

• Cykelsti fra Vigersted skole til  
 Roskildevej, herunder sikker  
 fremførsel til skolens hovedind- 
 gang og sikker trafikafvikling  
 for bløde trafikanter ved   
 Snekkerupvej.

• Nye afsætningsforhold ved   
 Vigersted skole på    
 Snekkerupvej.

• Opgradering og etablering af  
 2-1 veje i Vigersted landsby.

• Ubetinget vigepligt ved alle   
 indfaldsveje til Bygaden.

• Fortov på indersiden af   
 Vigersted Bygade hele   
 vejen rundt.

• Nabohjælpskilte ved alle   
 indfaldsveje.

• Opgradering af Ejdamsvej.

• Fartsænkning og stillevej i   
 Vigersted bymidte.

• Gennemkørsel forbudt på   
 Kildevej og Ortved Lund.

• Hundeskov ved Oplevelsesstien  
 i hullet på kommunejorden   
 mellem Vigerstedvej og   
 Ejdamsvej.

• Opgradering af kirkeforplads-  
 sammen med menighedsrådet.

• Opgradering af mindeanlægget  
 - sammen med menighedsrådet.

• Opgradering og udbygning   
 af Vigerstedhallen.

• Forlængelse af cykelsti fra   
 Kværkeby helt frem til   
 Vigersted skole.

• Allé af kirsebærtræer på   
 Humleorevej fra Vigersted   
 landsby helt frem til Ejdamsvej.

• Bevarende lokalplan for   
 Vigersted Bygade og de gamle  
 huse ved kirken.

• Sikre at de manglende   
 elementer for Oplevelsesstien  
 bliver etableret: »lær at cykle«  
 bane ved Bananen, bålhytte  
 ved mosen ved Vigerstedvej,  
 fiskebro ud i mosen ved   
 Vigerstedvej.

• Grønne byporte ved de fem  
 indfaldsveje i Vigersted.

• Nyt indgangsparti i Vigersted  
 forsamlingshus.

• Færdiggørelse af bygge-  
 modning på Lønager udstyk- 
 ningen i Vigersted.

Dertil kommer de øvrige emner 
fra Helhedsplanen, opgaver der 
endnu ikke er sat i proces.

KONTAKT TIL LOKALRÅDET
Ved spørgsmål og yderligere infor-
mation kan man kontakte lokalrådets 
medlemmer eller ringe til formand 
Per Hermansen, tlf. 40 83 06 20,  
mail: perhermansendk@gmail.com, 
www.vigersted.net 
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Michael Chiamchanthuek
Rusgård Bakke 40, 4100 Ringsted

Tlf. 57 52 52 57
Mobil 40 51 40 75
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SANKT HANS 2018 
Lokalrådets aktivitetsudvalg byder velkommen til Sankt Hans Aften 
lørdag d. 23. juni på den gamle boldbane bagved Børnehuset.

Program:

kl. 17.00  Grillene er klar. Kom når du kan og medbring mad & drikke.

kl. 19.00 Båltale ved Torben Lollike, formand Klima- og Miljø-  
 udvalget, Ringsted Kommune. Efter talen tændes bålet og der synges et par sange.    

Tag familie, naboer og venner med og slå jer ned på græsset til fælles hyggespisning med madkurv og drikkevarer.
Medbring tæpper eller borde/stole efter behov. Grillene er klar til fri afbenyttelse fra kl. 17.00.

Tag gerne bolde og lignende med, så børnene kan rende og lege. Parkering ved Børnehuset, Hallen eller skolen.

Vi håber at se rigtig mange til en hyggelig Sankt Hans Aften. Yderligere oplysninger Berit Galberg 22 21 23 25.

OBS: Der kan IKKE købes drikkevarer på pladsen i år!

TUR GENNEM HUMLEORESKOVEN  
TIL KONG HUMBLES BORG
Søndag d. 19. august kl. 14.00

inviterer Lokalrådets historiegruppe på en tur gennem Humleore-
skoven til Voldstedet, også kaldet Kong Humbles Borg. Historien om 

Voldstedet er beretningen om et driftigt sted, der i en periode fra 400 – 1300 
e. K. har været centrum for handel, intriger, kampe, sejlads, jernudvinding, tilflugt og meget andet. Kort sagt: et liv-
ligt og vitalt sted for trafikken på Sjælland. Arkæologer og historikere har givet bidder til fortællingen om Humleore

Vi mødes på Humleorevej i Kirsebæralléen ved indgangen til Humleoreskoven ved de røde piller.

Turledere er Mathea og Torben Jensen. Vi går gennem skoven til Kong Humbles Borg, hvor der normalt ikke er 
adgang for offentligheden. Undervejs gør vi holdt på forskellige destinationer, bl.a. Humleorehus, Røgelborg, og 
Tømrerhuset, hvor turlederne vil fortælle spændende historier fra en svunden tid.

Medbring gerne kaffe eller anden forfriskning- vi finder nok et sted, hvor vi kan holde kaffepause. Turen foregår i 
almindelig travetempo og i alt bliver turens længde på ca. 5 km. Vi forventer at være tilbage til udgangspunktet 
senest kl. 16.30.

Yderligere oplysninger fås hos Berit Galberg 22 21 23 25. Tilmelding nødvendig pga. begrænset deltagerantal. 
Tilmelding starter 1. august efter »først til mølle-princippet« på berit@galberg.dk  eller SMS 22 21 23 25.

SÆT X I KALENDEREN DEN 16. SEPTEMBER KL. 11.30-16.00
Hvis det er muligt pga. renovering af Bymidten afholdes Kildemarked på Kirke-
engen, hvor lokale borgere kan få en gratis bodplads på 3x3 meter og sælge 
alskens ting og sager.

Bodplads bestilles hos Marianne Piil på morpiil@piil-gruppen.dk. Ved bestilling 
skal du oplyse, hvad du vil sælge af hensyn af indretningen af markedspladsen.

Hvis du deler bod med en anden, skal du oplyse mailadresse på vedkommende, 
så alle kan få tilsendt »Retningslinjer for Kildemarked« til gennemlæsning, så vi 
undgår misforståelser på selve markedsdagen. Max. 2 bodpladser pr. husstand.

Husk den store solsikke og græskarkonkurrence - så mange frø i haven og vær 
med i konkurrencen om at vinde præmier for de flotteste, største eller sjoveste eksemplarer.

Læs mere i næste nummer af LOKALNYT (omdeles først i september) eller på www.viger-
sted.net og facebook, når tiden nærmer sig, og vi kan se, hvordan Bymidten tager sig ud.

Hilsen Kildemarkedsmadammerne Marianne Piil og Berit Galberg tlf. 22 21 23 25.

Humleorehus.
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NATURDAGPLEJEN I SNEKKERUPMed risiko for jord under 

neglene og røde kinder

Vi har haft et dejligt forår, og vi har hygget os med at så grønsager og blomster. 
Nu er tiden til, at der begynder at komme små dejlige dyrebørn. De første små 
kattekillinger er kommet. 

Vi besøger ofte vores Alpakaer i deres nye fold, og vi glæder os til, at de to nye 
kænguruer flytter ind, når de er gamle nok til at forlade deres mors pung.  

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

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

www.rosenmark.dk

 

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

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

Osted Slagter og selskabslokale
v/ Kennet Hansen

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

8

Vigersted Forsamlingshus
Huset bestilles helst på mail: 

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

VIGERSTED BØRNEHAVE

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

Bestyrelsesformand: Laura Irwin 
Rossing - laura@rossing.dk

I Børnehuset sagde vi d. 26/4 farvel 
til de kommende Spirer. I løbet af for-
året har de ældste Margueritter be-
søgt SFO’en flere gange for at lære 
den godt at kende inden SFO-start. 
De har også hygget sig med en dejlig 
udflugt kun for Spirerne og overnat-
ning i børnehaven. 

Det er spændende at skulle i skole.

Foråret har også budt på arbejde i 
Manuelas dejlige værksted. Der er 
blevet lavet påskepynt til den store 
guldmedalje og hele køkkenet/garde-
roben var pyntet med de fineste hæn-
gende kyllinger.

I skrivende stund ser vi frem til at få 
besøg af en stor flok glade bedstefor-
ældre til den årlige bedsteforældre- 
og legepladsdag, hvor vi traditionen 
tro først har besøg af bedsterne og 

derefter starter legepladsdagen op, 
når forældrene kommer fra arbejde. 
Igen i år skal vi nok nå en masse gode 
ting. 

I Børnehuset har vi et par gange om 
året spiseaften. Det er en hyggelig ef-
termiddag/aften, hvor man tager hele 
familien med hen i børnehaven/vug-
gestuen og får serveret aftensmaden 
mens man alligevel henter.

Vi håber, at se mange af de nye børn 
med familier næste gang. Der vil blive 
hængt plakater og opslag op, når da-
toen nærmer sig. 

I vindfanget hænger billeder af re-
præsentanterne fra forældrebestyrel-
sen. I er altid velkomne til at stoppe 
os og spørge om noget.

På bestyrelsens vegne, 
Julie Ellekrog Zeuthen 

NYT FRA VIGERSTED BØRNEHUS
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Fine påskeæsker med 
masser af  pynt.

Gennem hele garderoben 
hang en påske-flagkæde 

af  kyllinger.

De kommende Spirer 
på tur før overnatning 

i børnehaven.
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VIGERSTED SKOLE

FÆLLES OPLEVELSER - 
FEST OG HYGGE - SJOV OG 
LÆRING
SKOLEFEST PÅ VIGERSTED 
SKOLE 2018
Tiden er inde til at prøve noget nyt og 
derfor vil skolefesterne i år skifte stil. 
Det kræver dog at ikke bare elever og 
lærere bakker op, men også at foræl-
drene bidrager i flot stil. 

Sæt allerede nu kryds i kalende-
ren: Fredag d. 28. september for 
7. - 9. klasse. Og fredag d. 9. no-
vember for 0. - 6. klasse. Mere in-
formation følger.

For at skabe nogle gode fester skal vi 
bruge minimum to forældre fra hver 
klasse i forberedelserne og gerne fle-

re på selve aftenen. Invitation til plan-
lægningsmøderne vil løbende blive 
annonceret på ForældreIntra.

Vi håber, at I vil bakke op om at puste 
nyt liv i skolefesterne - og lover at der 
skal nok være opgaver af forskellig 
størrelse og efter enhver smag.

Festlige hilsner fra festudvalget 

Natasha 8. kl, Ahmed 9. kl, Emil Zeu-
ten, Lise-Lotte Nehldal, Jette Wase 
og Maria Galberg Nees - kontakt os 
gerne via ForældreIntra.

 

VIGER-VIKINGER
Tre dage i april havde hele indskolin-
gen og SFO1 fælles emne om vikin-
ger. De yngste elever fra A-afdelingen 
deltog også i dagene. 

www.vigersted-skole.dk

Eleverne lærte på blandede hold om 
vikingetiden gennem forskellige akti-
viteter: »Film«, hvor der blev vist en 
lille film om vikingetiden. »Bål og snit-
te«, hvor man hørte lidt om nogle af 
de nordiske guder og så kunne man 
lave et fladbrød på bålet. »Lege«, hvor 
man bl.a. legede små samarbejds-
lege. »Lav dit eget sværd«, her kunne 
man lave et sværd, eller et andet vå-
ben, som man kunne få med hjem om 
fredagen. Og sidst, men ikke mindst, 
»Kampøvelse«, hvor man lærte at 
svinge sit sværd, og brøle som en 
viking. 

Højdepunktet for mange af eleverne 
var besøget af tre næsten ægte vi-
kinger fra Sagnlandet Lejre. De lærte 
børnene at lave en skjoldmur og slås 
som Harald Blåtand og Svend Tve-
skæg med økse og sværd. Børnene 
var inddelt i to grupperinger, som tør-
nede sammen i væbnet kamp - alle 
overlevede dog, da våbnene var af 
skumgummi.

Eleverne havde tre fantastiske dage, 
hvor den alternative historieundervis-
ning fangede deres opmærksomhed. 

TV-SLAM
Op til påskeferien deltog 6. og 7. år-
gang på Vigersted Skole i projekt »TV-
Slam«. Temaet var »det danske sprog« 
og projektet var et samarbejde med 
SSP i Ringsted Kommune

Under ledelse og vejledning af Ran-
dolf Aabye blev eleverne stillet føl-
gende opgave: Find ud af hvad I me-
ner om det danske sprog, omsæt det 
til et filmmanuskript, som omsættes 

10

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

www.farvebuen.dk 
 Der kæmpes.

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

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

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

RINGSTED DAGPLEJE
Leder Lone Schiøtt
Tlf. 57 62 81 20

PLEJECENTER ORTVED

Roskildevej 498, Ringsted
Tlf. 57 62 77 40

Leder Marianne Micheelsen 
Tlf. 57 62 77 45

MINIBOGBUSSEN

Fjellebrovang v/ Fjellebrohuse 34
Onsdag 16.45 - 17.15

Nordbæksvej v. Legepladsen 
Onsdag 17.30 - 17.45

Vigersted Forsamlingshus
onsdag 18.00 - 19.15

til et videoklip, rediger med indtaling, 
underlægningsmusik og andre rele-
vante effekter - klippet må vare 38 
sekunder! 

Der blev arbejdet intenst - opgaven 
blev stillet som en konkurrence og 
hvis deadline kl. 14.15 ikke blev over-
holdt var man ude af konkurrencen. 

Eleverne fra 6. årgang på Søholmsko-
len deltog i dagen, som et led i »ryste-
sammen-projektet« forud for overgan-
gen til 7. klasse. 

Tirsdag d. 17. april blev projektet af-
sluttet - og vinderne kåret - ved en 
debataften med deltagelse af elever, 
forældre og med et panel bestående 
af en elev fra 8. årgang, en lærer og 
en byrådspolitiker. Alle videoklippene 
blev vist, efterfulgt at afstemning via 
mobiltelefonerne og med livlig debat, 
styret af Randolf Aaaby.

BØRNEMOBILEN
Torsdag 26. april havde 4. - 8. klasse 
besøg af Børns vilkår/ »Børnemobi-
len«. Via oplæg og aktiviteter tilpas-
set de forskellige årgange fik eleverne 
kendskab til BørneTelefonen og ikke 
mindst vigtigheden af at tale højt om 

de små og store ting, som kan fylde i 
hverdagen. 

TILBYGNING
Vi har nu taget tilbygningen til A-afde-
lingen i brug - til stor glæde og gavn 
for vores elever i A-afdelingen. 

Alle Vigersted skoles øvrige elever 
har været på besøg i a-afdelingen, 
hvor de fik hørt lidt omkring hvad 
autisme er og fik set de nye lokaler 
- som fremstår lyse, venlige og ind-
bydende. 

SFO-START FOR
SPIREGRUPPEN
Mandag 30/4 startede 16 børn i 
vores Spiregruppe - de børn, som til 
august skal starte i 0. klasse. 

Forløbet for børnene frem til august 
skal lære dem at gå i skolen – uden 
at det er tale om faglige skoleaktivi-
teter. Det handler om at lære skolens 
rutiner og rammer - så den enkelte 
er parat til at starte i skole til august. 

Med venlig hilsen 
Jette Wase Hansen, Skoleleder

 

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

11

Fra A-afdelingens 
nye lokaler.
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Tlf.: 57526475 - mail: cd@eselektrikeren.dk 

www. eselektrikeren.dk 

ES-Elektrikeren A/S 
Bækgårdsvej 41B 

4140 Borup 
  

 

VIGERSTED FORSAMLINGSHUS 

www.vigerstedforsamlingshus.dk

I skrivende stund er der fuld fart på 
udlejninger til konfirmationer. Det er 
en årlig tilbagevendende glæde at 
overlade huset til glade mennesker, 
der ønsker at fejre deres unge. 

Den 13. marts havde støtteforenin-
gen for Vigersted Forsamlingshus ge-
neralforsamling. Støtteforeningen er 
den organisation, der står for udlej-
ning og vedligehold af huset. Alt ar-
bejde i denne gruppe udføres af frivil-
lige, ulønnede medarbejdere. Hele 
bestyrelsen blev genvalgt. Navnene 
kan ses på:    
www.vigerstedforsamlingshus.dk

Af arbejdsopgaver kan nævnes:

• Styring af kalender - meget vigtigt  
 - det ville være en katastrofe, hvis  
 der opstod dobbeltbookning.

• Papirarbejde vedrørende udlejning  
 - lejekontrakt og betaling.

DER ER MEGET AT SE TIL I EN STOR HUSHOLDNING

• Kontrol af rengøring - alle har ikke  
 samme rengøringsstandard - her i  
 huset gælder udlejningsansvarli- 
 ges standard uden diskussion.

• Daglig rengøring - køkken og   
 toiletter passer ikke sig selv.

• Optælling i køkken - det er vigtigt,  
 at servicet står på de rigtige plad- 
 ser og på den rigtige måde, så  
 man altid er sikker på antallet i de  
 forskellige skabe.

• Vedligeholdelse og fornyelse af 
 installationer - eksempelvis er der  
 sat ny LED belysning op i gardin- 
 kapperne, ligesom stikkontakter  
 jævnlig skal udskiftes.

• Vedligeholdelse af arealet omkring  
 huset - græsset skal slås, hækken  
 klippes, affald fjernes og sneen  
 skal ryddes.

• Nyanskaffelser - i 2017/18 var det  
 nye borde til sognestue og hall,  
 væghængte askebægre udendørs,  
 kunstige planter til vinduer, ny   
 fryser, aflåst knivskab til køkken,  
 nye sangbøger med stor skrift.

• Malerprojekter - hallen er blevet  
 malet i lysere farver.

Foreningens ønsker og aktiviteter i 
fremtiden er at blive i stand til at skif-
te taget på huset. Projektet er taget 
med på kommunens genopretningsli-
ste. 

Et nyt gulv i store sal er også et øn-
ske. 

Dertil kommer fældning af de to sto-
re graner i baghaven. Det kræver en 
tilladelse fra Teknisk Forvaltning. Den 
lader vente på sig.

Der skal pletmales i skænkestue og 
store sal, og de gamle toiletter i kæl-
deren skal opfriskes.

I løbet af 2018 vil der 
også blive indkaldt til 
hovedrengøring. Der 

håber vi på stor delta-
gelse. Hold øje med 

opslag på www.viger-
stedforsamlingshus.dk 

- på Vigersteds facebook-
gruppe og på 
Vigersted.net

Med venlig hilsen
Mathea Jensen
40 50 50 98

mot.jensen@gmail.com
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Sådan kan salen se ud, 
inden festen begynder.

Serviceskabene rummer gode 
mulighed for stilfuld opdækning. 

Obs: servietter skal man dog 
selv medbringe.
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KVÆRKEBY FRISKOLE

KÆRE ALLE SAMMEN
Så nærmer tiden sig, hvor vi lukker 
ned for skoledelen og sender elever 
og lærere på en velfortjent sommer-
ferie. Det har endnu engang været et 
meget spændende, udviklende og lidt 
hektisk år, hvor skolen fortsætter sin 
flotte udvikling. 

Lige efter sommerferien vil vi ende-
lig kunne melde ud, at vi nu har en 
fuldt udbygget skole, hvor vi undervi-
ser elever fra 0. - 9. klasse og til næ-
ste sommer vil vi således skulle sige 
farvel til de første afgangselever på 
Kværkeby friskole.

Ja, tiden går nogle gange meget hur-
tigt og når jeg ser tilbage, på den sko-
le, som vi havde for blot 3 år siden, så 
er mangt og meget forandret . Vi har 
nu 21 ansatte på skolen og vi er vel så 
umiddelbart også den største arbejds-
plads der er i Kværkeby og omegn. 

Det er jo ikke noget mål i sig selv at 
blive større og for os er det vigtigste 
da også, at være den gode, lille og 
trygge skole, der formår at skabe den 
gode ramme for elevernes skoleliv.              
Et skoleliv, der på bedste vis dels for-
mår at udvikle deres faglighed, men 
som i høj grad også skal være det 
gode sociale ståsted, hvorfra de kan 
udvikle og danne sig til hele, åbne og 
glade børn og unge.  

VELKOMMEN TIL VORES  
NYE FØRSKOLEKLASSE 
Alt har en begyndelse og det var 
netop det som skete for vores nye 
skønne skolespirer den 1. maj. Her 
startede de nemlig i deres førskole-
forløb her på Kværkeby Friskole. At 
byde velkommen til nye små skole-
startere er noget ganske særligt og 
denne gang var ingen undtagelse. 

Hvor vi sidste år prøvede at starte en 
førskoleklasse op, for første gang, så 
havde vi denne gang en masse erfa-
ring, som vi kunne bygge videre på. Vi 
oplever derfor, at de har fået en let og 
tryg opstart hos os, hvor de både har 
haft tiden til at være sig selv og sam-
tidig helt naturligt, langsomt er blevet 
optaget i skolens liv og puls. 

INDSKOLINGEN FLYTTER 
IND I BØRNEHAVENS 
LOKALER
Det er jo ingen hemmelighed, at vi 
har manglet plads til at kunne udvikle 
skolens fysiske rammer, så de passer 
med de behov, som vi nu har. Derfor 
giver børnehavens flytning os plud-
selig nogle gode muligheder for, at 
kunne skabe en rigtig god indskoling 
i børnehavens lokaler. 

Vi er allerede i gang med at ombygge 
børnehavens lokaler og vi forventer at 
kunne åbne dørene til en helt ny ind-
skoling og SFO allerede fra det nye 
skoleår. Mangt og meget skal falde på 
plads omkring godkendelser af om-
bygningen fra kommunen m.m., men 
det ser ud til, at tidsplanen holder, så 
vi kan blive færdige.

Når vi flytter hele indskolingen til nye 
lokaler, så giver det os samtidig mu-
lighed for, at vi kan åbne op for optag 
af nye elever til vores Yngste 2. Klas-
sen er lige nu vores sidste samlæste 
klasse, med elever fra 2. og 3. klasse. 
Der er allerede nu stor interesse, fra 
mange elever og forældre og vi for-
venter, at vi i løbet af det næste halve 
års tid vil kunne gå fra en klasse til 2 
klasser, der stadig arbejder tæt sam-
men på en række områder. Vi har al-
lerede prøvet dette med en del af de 
andre klasser på skolen, så vi har rig-
tig god erfaring med at skabe denne 
overgang. 

En anden effekt af flytningen af ind-
skolingen vil være, at vi nu endelig 
kan etableret helt nyt musiklokale. Vi 
regner med, at dette arbejde også vil 
kunne færdiggøres i sommerferien. 

RIGTIG GOD   
SOMMERFERIE
Nå, men alt har jo en ende og det har 
dette nyhedsbrev også. Jeg vil derfor 
til sidst blot ønske jer alle en fanta-
stisk sommer. 
Husk at give jer tid til at trække stik-
ket og få ladet batterierne op. Hvis 
I har børn hjemme, så husk at lave 
noget sammen med dem, uden at det 
behøver at være en masse projekt-
dage, hvor I skal nå en hel masse. 

Jan Glerup, Skoleleder

Vi har således, fra starten af været 
bevidste om, at de både opnår en god 
rytme for deres fællesskab og samti-
dig opnår sjov læring og gode fælles 
oplevelser.

Det virker allerede som om de er 
en helt naturlig del af det store fæl-
lesskab og vi håber, at de får rigtig 
mange gode skoleår her på Kværkeby 
Friskole.

VELKOMMEN TIL   
NYE ANSATTE 
Når vi bliver flere elever på skolen, er 
det naturligt, at vi også bliver flere an-
satte. Den 1. maj startede der derfor 
endnu 2 nye medarbejdere på sko-
len. Vi kunne dels byde velkommen til 
endnu en lærer på Kværkeby Friskole. 
I et felt af mange gode ansøgere, faldt 
valget helt naturligt på Bjarke Jensen. 
Bjarke har været lærer i 15 år i Sorø 
og har således rigtig stor erfaring med 
undervisning. Bjarke kommer primært 
til at undervise på vores mellemtrin.

Derudover var det nu også tid til at an-
sætte en leder til vores SFO og blandt 
et stærkt felt af ansøgere valgte vi at 
ansætte Michael Svendsen. Michael 
har mange års erfaring med ledelse 
og vi glæder os til, at vi gennem an-
sættelsen af ham, får videreudviklet 
vores SFO. 

VEMODIGT FARVEL  
TIL BØRNEHAVEN
Som det vel er de fleste bekendt, så 
var vi desværre nødt til at sige farvel 
til den integrerede institution 5 Stjer-
nen. Vi havde virkeligt håbet på, at de 
fik lov til at bygge en ny institution i 
nærheden af os, men måtte desvær-
re konstatere, at de fik afslag på at 
bygge i nærheden af os, grundet nye 
regler for støjforhold.

På baggrund af afslaget om at bygge, 
flyttede de derfor 1. juni ind til Ring-
sted, hvor de allerede havde etableret 
en anden børnehave. Vi ønsker dem 
det bedste i fremtiden og håber, at vi 
kan fortsætte det gode samarbejde, 
som vi altid har haft. 

13



14

KVÆRKEBY IDRÆTSFORENING
www.kvaerkebyif.dk
Klubhuset, Kværkebyvej 6A, 
tlf. 5752 57 58

Formand Linda Henriksen, 
tlf. 20 96 46 81 
mail: linda@kvaerkebyif.dk

KIF’s Venner, www.kifs-venner.dk, 
Bo Just, tlf. 61225864
formandkifsvenner@gmail.com

FJELLEBRO - KVÆRKEBYEGNENS BORGERFORENING

Formand: Finn Andersen 
Fjellebrovang 27 
4100 Ringsted 
2857 8431 
fia@ringsted.dk
 
Næstformand: Peter Skovgaard 
Fjellebrovang 11 
4100 Ringsted 
3053 8402 
pcskovgaard@outlook.dk 

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

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

BORGERFORENINGENS 
BESTYRELSE 2018

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

HELHEDSPLANARBEJDET 
FOR KVÆRKEBY
Siden efteråret 2017 har Borger-
foreningen arbejdet med den nye 
Helhedsplan for Kværkeby Sogn. Ar-
bejdet er nu færdigt, og den rettede 
udgave ligger nu på vores hjemme-
side. Vi har afholdt et borgermøde 
på Kværkeby Friskole, hvor der kom 
flere kommentarer til det udkast, be-
styrelsen havde udarbejdet. Efterføl-
gende har Helhedsplanen ligget på 
vores facebooksider, hvor der var 
mulighed for yderligere kommentarer. 
Så arbejdet med den nye 4-årige plan 
har været langvarigt og grundigt. For 
Borgerforeningen har det været vig-
tigt, at Helhedsplanen giver mulighed 
for ud-vikling af vores lokalområde 
og ikke lægger hindringer i vejen 
for nye initiativer. Vi ønsker, at vores 
område bliver attraktivt for tilflyttere, 
som kan være med til at skabe vækst 
i Kværkeby Sogn. Kværkebyområdet 
har i de seneste år mistet en del bo-
liger på grund af Køgebanen, så det 
gjorde ikke noget, at der kom gang i 
nybyggeriet i Kværkeby Sogn, så der 
fortsat er lokalt grundlag for vores fri-
skole.     

SOMMEREN BYDER PÅ TO 
SPÆNDENDE ARRANGE-
MENTER I BORGERFOR-
ENINGEN:
Søndag d. 17. juni kl. 10.00 besø-
ger vi Lillebjerggård, hvor Niels gui-
der os rundt blandt de mange ekso-
tiske dyr. Der bliver også en tur med 
traktor og vogn, hvor vi kommer ud 
blandt dyrene på marken. En rigtig 
familietur. Der er begrænset delta-
gerantal, så først til mølle-princippet 
gælder! Husk madkurven! Deltagelse 
i dette arrangement er gratis.

Lørdag d. 25. august kl. 9.00 star-
ter sommerudflugten med Borgerfor-
eningen. I år går turen til Egeskov på 
Fyn, hvor Borgerforeningen har sørget 
for deltagernes entrebilletter til alle 
Egeskovs seværdigheder. Vi kører 
i bus fra Kværkeby Friskole. Hjem-
komst ca. 17.00. 

Nærmere omtale af begge arrange-
menter i de lokale aviser.  

Finn Andersen 
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DE GRØNNE PIGESPEJDERE

www.vigerstedspejder.dk

Siden sidst har De Grønne Pigespej-
dere i Vigersted udforsket deres po-
tentiale og udfordret deres grænser. 
Spejderne deltog på Mohrondo løbet 
i en hel weekend i starten af marts, 
som de yngste deltagere, og de var 
tilmed så seje, at de ikke behøvede 
nogen leder. 

I påsken var nogle af pigerne afsted 
på pigespejdernes lederkursus Ung-
leder 1 i Vejle. Der blev de blandet i 
grupper med andre piger, de ikke 
kendte i forvejen og skulle bo sam-
men med deres nye veninder i en 
uge. De lærte blandt andet at slå telt 
op, bygge spisebord og lave mad på 
bål uden hjælp fra ledere. De gik 
også 15 km, hvor de selv fandt vej 
med kort og kompas!

Den 14. april tog patruljerne Batul-
vene og Leoparderne til København 
for at kigge på gadekunst i forbindel-
se med mærket Urbanister. De så 
mange finurlige og spændene graffiti 
værker og blev udfordret i at finde vej 
gennem forskellige urbane aktivitets-
parker. De oplevede også København 

gennem tog, bus, S-tog og metro. 
Selv om målet var gadekunst, fristede 
legepladserne gevaldigt. Dagen efter 
blev pigerne endnu mere udfordret. 
Gruppen skulle nemlig ud og klatre på 
Camp Adventure. Nogle af klatreba-
nerne, som blev afprøvet, var op til 
750 m lange og 25 m høje!

Det seneste spejderne har været med 
til var Sct. Georgs dagen den 23. 
april, hvor spejderne i Ringsted sam-
les og mindes Sct. Georg. Her stod 
nogle af pigerne med fane, mens 

VÆR BEREDT - FOR PIGESPEJDERNE UDFORDRER GRÆNSER

sagnet om Sct. Georg blev opført ved 
bålet. Derefter blev der leget lege og 
spist sandwiches. 

De Grønne Pigespejdere i Vigersted 
glæder sig meget til sommeren. De 
skal nemlig på sommerlejr på Thurø-
bund Spejdercenter, som ligger ud til 
det sydfynske øhav. Spejderne skal 
både sejle i kano, kajak og joller. 

Caroline og Marie Jørgensen

Marie.lindstroem@godmail.dk 
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VIGERSTED OG KVÆRKEBY KIRKER
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vigersted-kvaerkeby.dk

SOMMERSANG PÅ KIRKEENGEN 
- NU MED LILLE BASAR 

Tirsdag d. 5. juni mødes vi traditionen tro kl. 17 på kirkeengen i Vi-
gersted til festlig sommersang med Mia og Ad Hoc koret, også kaldet 
Sommerkoret eller Julekoret, alt efter årstid. Vi synger danske sommer 
salmer og sange, og bagefter er der fælles Picnic på engen - nu med 
boder arrangeret af Vigersted Menighedsråd. Lille Cup cake konkurrence 
ved Inger Vendler; Nørklerne har en lille bod, og der er mulighed for køb 
af sandwich, drikkevare og kaffe, hvis du ikke har fået pakket madkurven. 

Endnu en sæson er gået og den er gået rigtig godt. Vi 
har strikket og hygget os hver eneste onsdag i konfir-
mandstuen.

Vi er nu 16 kvinder der mødes over strikketøjet. Vi har 
i denne sæson strikket en stor del til Hjemrejsecentret 
Avnstrups børnehave. Der er pt. 25 børn og de har fået 
hjemmesutter, huer, halsedisser og strømper.

Irene og jeg var derude mandag den 30. april og det 
var en stor fornøjelse, at kunne aflevere alle de dejlige 
sager, som blev modtaget med megen taknemmelig-
hed og glæde. Vi havde også købt gummistøvler til 
nogle af børnene.

Vi har doneret penge til Julemærkehjemmet i Roskilde 
og vi skal til fødselsdag i Krisecentret i Ringsted til 
august, hvor vi også donerer et beløb.

Alt dette kan lade sig gøre, fordi vi er så heldige at 
have modtaget en masse dejligt garn fra flere borgere i 
Kværkeby og Vigersted - tusinde tak for det.

Vi vil stadig være at finde på div. markeder - første 
gang vil være den 5. juni på kirkeengen.

Vi holder snart sommerferie - men vi starter igen til 
august - så mød op hvis du har lyst, vi har garn, pinde 
og mønstre og vi hygger os med kaffe, te og brød.

Vi er i konfirmandstuen onsdage kl. 10.00-13.00.

På gensyn

Lena Uldall, tlf. 21 19 48 17

NØRKLERNE I VIGERSTED HUSK 
HØSTGUDSTJENESTE 
- NU I DET FRI MED 
MENIGHEDSMØDE!

Søndag d. 2. september kl. 
10.30 er der Høstgudstjeneste 
på plænen ved Kværkeby Kirke 
- og kun hvis det stormer en hel 
pelikan eller styrt øs pøs regner, 
rykker vi ind i kirkerummet.

Spillemændene medvirker og 
måske også ungdomskor og 
nystartede konfirmander? Efter 
gudstjenesten er der pølser på 
grillen og menighedsmøde med 
mulighed for at blive opdateret 
på, hvad vi går og laver i menig-
hedsrådet og har på arbejdsbor-
det. Husk der er valg til efteråret, 
vi arbejder med nyt sognehus/ 
menighedshus til glæde for alle 
og vil også gerne i dialog om 
Kværkeby Kirke i fremtiden, - 
ikke mindst er vi kirke for mange 
børnefamilier, og det skal gerne 
kunne mærkes og ses!

Vel mødt på plænen under blå 
september himmel 2. september 

kl. 10.30! 

Kværkeby Menighedsråd

KOM OG VÆR MED I 
KIRKERNES BØRNE- 
OG UNGDOMSKOR

Korene øver hver onsdag i kon-
firmandstuen i Vigersted præ-
stegård. Første kordag efter 
sommerferien er onsdag d. 29. 
august.
Englekoret (1. - 4. klasse) ons-
dag kl. 15.45-16.45.

Ungdomskoret (5. klasse og op) 
onsdag kl. 17.00-18.30.  

Tilmelding hos korleder og 
organist Mia Engsager på mail: 

miaengsager@gmail.com eller 
tlf. 26256490.
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Hjerteligt og varmt velkommen til Laila Rong 
Hanna, som er vores nye kirke- og kulturmed-
arbejder ved Vigersted og Kværkeby kirker. Det 
er en glæde at kunne byde velkommen til en ny 
medarbejder med børn- og unge som hovedop-
gave, fordi det betyder fremtid. Vi har nu, med 
to velfungerende skoler, en stor undervisnings-
opgave at løfte for minikonfirmander (3. klasse) 
og konfirmander (7. klasse) og generelt mange 
børnefamilier, vi gerne vil give gode tilbud til 
fra babysalmesang til teenageår. Laila Rong 

Hanna er uddannet professionsbachelor fra 3K uddannelsen ved Diako-
nisse Stiftelsen (kommunikation, kristendom, kultur, pædagogik) i 2017. 
Derudover er Laila uddannet sanger og sanglærer, og arbejder også som 
freelance sanger/musiker i forskellige musikalske sammenhænge. Udover 
arbejdet med børn og unge synger Laila fast ved gudstjenester på Pleje-
center Ortved og skal også hjælpe til med PR arbejdet ved kirkerne.

HJERTELIGT OG VARMT VELKOMMEN EN FESTLIG AFTEN 
FOR VORES KÆRE 
MEDARBEJDERE!

Kære ALLE!

Vi har meget at fejre i anled-
ning af vores altid fantastiske og 
trofaste medarbejdere ved Vi-
gersted og Kværkeby Kirker og 
indbyder derfor til festlig sangaf-
ten fredag d. 22. juni kl. 19 i 
Vigersted Kirke.

Vi fejrer jubilæum for graver 
Lis, der har været ansat i 27 år 
siden 1991 - og det er vist på 
høje tid at fejre de 25!!!

Jubilæum for organist Mia, der 
har været ansat i 10 år siden 
2007 - nu 11! 

Jubilæum for kirkesanger Kir-
sten, der har været ansat i 15 år 
siden 2002. 

Jubilæum for præstesekretær 
Marianne Piil, der nu er ansat 
igen siden 2017, men har væ-
ret her væsentligt længere siden 
1997 - noget der ligner 20 år i 
alt + det løse!

Et hjerteligt velkommen til Laila 
Rong Hanna, der er ansat pr. 
marts 2018 som sognemed-
hjælper/kirkekulturmedarbejder!

Og fejre vores husalf Diana Due 
Stender, graver Arne, samt alle 
vores gode gravermedhjælpere 
Jørgen Nielsen, Birker Andersen 
og Leif Børge Mogensen, der 
også har både det ene og det 
andet »lille« jubilæum hos os at 
fejre.

Kort sagt stor fest for vores 
uvurderlige og højtskattede per-
sonale!

Efter den lille musikalske højti-
delighed er der snitter og bobler 
i konfirmandstuen!

Anne-Marie Nybo Mehlsen 
 på vegne af  Vigersted og 

Kværkeby Menighedsråd

EFTERÅRSUDFLUGT - TRADITIONEN TRO  
SKAL VI AF STED DEN FØRSTE ONSDAG I SEPTEMBER

Onsdag d. 5. september kl. 9.45 samler busserne os op henholdsvis 
i Kværkeby ved den tidl. Brugs og i Vigersted på P-plads ved kirken. Kl. 
9.50 kommer vi til Plejecenter Ortved for at mødes og kl. 10.00 triller vi 
sydpå til Møn.

Her skal vi besøge Keldby Kirke og se kalk-
malerier - ja, dem kan vi også se på hjem-
me, men det er nu interessant at se samme 
mester, hvor han hører hjemme, - og her i 
Keldby Kirke også sammen med endnu æl-
dre kalkmalerier! Derefter kører bussen os 
den korte tur til Thorsvang samlermuseum, hvor vi spiser middag kl. 13 
og derefter har tid til at se museet på egen hånd, og købmandsbutikken 

og hvad man nu vil, indtil kl. 15.15. Da ven-
der vi snuden mod nord og kører til Fjord-
kroen ved Præstø, hvor kaffen og lagkage 
venter os ved 16 tiden - og kl. 17 kører vi 
så derfra og det sidste stykke hjemad med 
afsætning Ortved, Vigersted og Kværkeby 
ca. ved 18.00-18.30 tiden. 

Tilmelding til sognepræsten på mail: AMNM@KM.DK eller brev. 

HUSK: Fulde navn og tlf.nr. på alle du tilmelder!

Hvor stiger I på? Skriv, hvis du skal hentes hjemme, så aftaler vi det og 
skriv også gerne, hvis du ønsker bus med lav indstigning, vi tager gerne 
en særlig minibus med, hvis det hjælper netop dig til at være med på 
årets udflugt.

Pris er 130 kr. pr. næse, der betales i bussen.
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LOKALNYT UDGIVES AF: Viger-
steds og Kværkebys menighedsråd 
samt institutioner og foreninger.
REDAKTION: Anne-Marie Nybo 
Mehlsen (ansvarshavende) Mariann 
Hansen (kasserer) Asger Bak, Berit 
Galberg.
ANNONCER PR. ÅR: Pris: 850 kr. 
inkl. moms for 4 annoncer,   
kontakt Berit Galberg, berit@galberg.
dk / tlf. 22 21 23 25.
FORENINGER PR. ÅR: (inkl. moms): 
1/1 side 1250 kr. inkl. moms 
Mindre indlæg pr. gang min. 500 kr.
BIDRAG TIL LOKALNYT: reg. nr. 
1551 konto nr.  451 5706.
Indlæg kan sendes til: amnm@km.dk
OPLAG: Omdeles gratis til 1.050 
husstande fire gange årligt. 
LAYOUT & TRYK: Team Lynderup, 
Videbæk · tlf. 97173408
FORSIDEFOTO: Mariann Hansen
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Menighedsrådet i Kværkeby er valgt 
for en 2-årig periode.  Da vi er en 
del pensionister i rådet, valgte vi at 
suppleanterne deltager i møderne, så 
de er inde i forretningsgangen. Det 
betyder, at vi i praksis skal have valg 
til efteråret, så går du og tænker, det 
ville være spændende at deltage i 
beslutningerne omkring sognehus 
og kirkevedligehold og Grøn Kirke og 
den slags, så meld dig gerne på ba-
nen! Mere om selve valget kommer i 
næste nr. 

Søndag d. 2. september holder vi 
festlig Høstgudstjeneste på plænen 
ved kirkens flagstang og efterføl-
gende indbyder vi til pølser på grillen 
og menighedsmøde med orientering 
om nuværende periode og planer for 
fremtiden - alle er, som altid, hjerteligt 
velkomne!

Vedrørende nyt menighedshus, så 
håber vi, at nedrivning af bolig ved 
kirken kan ske i efteråret 2018, og at 
opførelse at vort nye menighedshus 
kan påbegyndes i 2019.

Tegning af huset er i proces, i første 
omgang den udvendige udformning, 
så kommunen og provstiet kan god-

NYT FRA KVÆRKEBY KIRKE OG MENIGHEDSRÅD

kende bygningsprocessen, hvorefter 
fredningsstyrelsen skal give dispensa-
tion fra tinglyst deklaration vedr. ind-
blik til kirken. Huset vil blive placeret 
bag nuværende graverbolig. Når byg-
getilladelse og nedrivningstilladelse 
er givet, kan vi nedrive graverboligen. 
Opførelsen af huset skal naturligvis i 
udbud.

Vi glæder os til at få et menigheds-
hus. Det skal bruges til konfirmand-
undervisning, kirkekaffe, mindesam-
vær efter begravelse/bisættelse, 
sang/musik undervisning, bibelkreds, 
foredrag, madlavning for enlige, ung-
domsklub og meget mere. Kun fanta-
sien sætter grænser. Hvis der i me-
nigheden er ønsker eller spørgsmål, 
så spørg menighedsrådet. Alt kan øn-
skes, men ikke alt kan fås.

I forbindelse med Lutheråret 2017 
har vi plantet æbletræer på kirkegår-
den. Vi arbejder løbende med at ud-
vikle  vores skønne kirke og kirkegård. 
Kirken er ved at blive kalket udvendigt 
nu i foråret, og vi har fremsendt øn-
ske om også at få kirken kalket ind-
vendigt. Kværkeby Kirke kan ses på 
Google.dk

Kværkeby kirke er opført ca. 1170, 
så når vi fejrer Dannebrogs 800 års 
jubilæum på Valdemarsdag den 15. 
juni 2019, så kan vi med en vis ret 
fejre vores kirkes 850 års jubilæum. 
Tænk hvis væggene kunne tale: livets 
højdepunkter, dåb, konfirmation, bryl-
lup, begravelse, men også krige, hun-
gersnød, pest, kolera. Det er en del af 
vor fælles historie igennem så mange 
generationer, hvor kirken har været et 
fast holdepunkt. 

 Mvh Arne Rugtved  
for Kværkeby Menighedsråd

VIGERSTED 
MENIGHEDSRÅD 
HOLDER MØDE

i konfirmandstuen 

21. august kl. 19.00

24. oktober kl. 19.00

20. november kl. 19.00

BABYSALMESANG I 
VIGERSTED KIRKE

er for alle babyer fra 2-10 må-
neder og deres forældre. Efter-
årets forløb starter torsdag d. 
30. august kl. 10.30-11.30 
og strækker sig over 10 tors-
dage. Tilmeld dig til organist Mia 
allerede nu, så du er sikker på at 
få plads på holdet.
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HVOR HENVENDER
 MAN SIG VED DÅB, 
BEGRAVELSE MM.?

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

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

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

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

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

VIGERSTED MENIGHEDSRÅD
Formand Asger Bak, Bastebjergvej 3, 
tlf. 40738733, Asger@abglobal.dk
Næstformand og Kirkeværge
Søren Hansen, Nebsmøllevej 1,   
tlf. 45 80 23 96, soeren@dlgtele.dk
Kasserer Uffe Larsen, Kærehave 28, 
tlf. 57 52 52 47 / 21 64 41 47 · 
uflars@gmail.com
Medlem Irene Petersen, Bredagervej 1 
tlf. 57 52 52 38
Medlem Inger Vendler, Degnebakken 19, 
tlf. 61 40 68 61, ivendler@gmail.com
Medlem Lena Uldall Otto, Degnebakken 24, 
tlf. 57 52 56 17, lena@brixager.dk

KVÆRKEBY MENIGHEDSRÅD
Formand Martin Pedersen, Bjergvej 
35, tlf. 57 53 30 50, tuck@pc.dk
Næstformand Birgit Nielsen,
Nordbæksvej 68, tlf. 57 52 51 19,  
birgitnielsen@mail123.dk
Kirkeværge Gurli Birkholm Petersen,
Bjergvej 52, tlf 57 52 55 92, 
gurli.k.by@gmail.com
Kasserer Uwe Wolter, Kirkevej 37,   
tlf. 26 83 08 71, uwetronic@gmail.com
Bygningskyndig: Arne Rugtved,  
Nordbæksvej 76, tlf. 22 15 73 15,  
arnerugtved@dlg.dk
Medlem Iris Bremer Henriksen,    
tlf. 20 20 52 70,     
nyvang.henriksen@tdcadsl.dk

SIDEN SIDST

VIGERSTED SOGN
DØDE OG BEGRAVEDE
25.01.18 Rigmor Dorthea Olsen
04.02.18 Oda Elise Petersen
06.02.18 Lykke Marie Wulff   
 Jensen
24.02.18 Petrea Termansen
24.02.18 Ellinor Marie Karlsson
04.03.18 Karen Margrethe   
 Westergaard
09.03.18 Tom Engsager
01.04.18 Svend Erik Larsen
06.04.18 Ellen Magda Sørensen
07.04.18 Martha Thing Frello
27.04.18 Klaus Adolf Jensen
30.04.18 Arne Frido Sørensen

KVÆRKEBY SOGN
DÅB
04.03.18  Emilie Sofie Suhr   
 Sønderskov
10.03.18  Adam Stehn    
 Søndergaard

DØDE OG BEGRAVEDE
30.01.18 Julius Pallesen
30.01.18 Tove Amanda Sørensen
25.03.18 Birthe Margrethe   
 Andersen
04.04.18 Benny Skaarup

SAMTALE 
OG SJÆLESORG

Din sognepræst er uddannet til 
den gode og den svære samtale 

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

du kan også maile til: 
amnm@km.dk

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

VIGERSTED-KVÆRKEBY 
LOKALNYT 

Nr. 3 - 2018: deadline 1. august 
- udkommer 5. - 9. september.

Nr. 4 - 2018: deadline 5. nov.
- udkommer 5. - 9. december.
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Søgade 26, 4100 Ringsted

Søgade Begravelse
3639 5810
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DAG TIDSPUNKT ARRANGEMENT STED
  5. juni 10.30

17.00
Gudstjeneste 
Grundlovsdag · Sommersang 

Plejecenter Ortved*
Kirkeengen, Vigersted

10. juni   9.00
10.30

2. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste Kværkeby Kirke (dåb)
Vigersted Kirke (dåb) 

17. juni   9.00
10.30

3. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste Vigersted Kirke* (k)
Valsølille Kirke*

17. juni 10.00 De vilde blomsters dag Kværkeby Fuglereservat

17. juni 10.00 Borgerforeningen på besøg Lillebjerggård

19. juni 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved*

23. juni 19.00 Sankt Hans Bål. Spisning fra kl. 17.00. Aktivitetsudvalget Sportspladsen Vigersted

24. juni   9.00
10.30

3. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste Jystrup Kirke
Kværkeby Kirke (k)

  1. juli   9.00
10.30

5. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste Vigersted Kirke (k)
Kværkeby Kirke

  3. juli 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved*

  8. juli 10.30 6. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste Vigersted Kirke 

15. juli   9.00
10.30

7. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste Valsølille Kirke
Kværkeby Kirke 

17. juli 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved*

22. juli   9.00
10.30

8. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste Jystrup Kirke
Vigersted Kirke

29. juli   9.00
10.30

9. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste Valsølille Kirke
Kværkeby Kirke 

  5. august   9.00
10.30

10. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste Vigersted Kirke* (k)
Jystrup Kirke* 

  7. august 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved*

12. august   9.00
10.30

11. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste Kværkeby Kirke*
Valsølille Kirke*

19. august   9.00
10.30

12. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste Vigersted Kirke (k)
Kværkeby Kirke

19. august 10.00 Børn i reservatet Kværkeby Fuglereservat

19. august 14.00 Tur gennem Humleoreskoven. Aktivitetsudvalget Humleoreskoven

21. august 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved*

23. august 19.00 Orgelkoncert med Mia Kværkeby Kirke

25. august   9.00 Sommerudflugt med Borgerforeningen Mødested: Kværkeby Friskole

26. august 10.30 13. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste Vigersted Kirke

26. august 10.00 Snapsetur i reservatet Kværkeby Fuglereservat

  1. sept. 11.00 Lørdagsdåb Vigersted Kirke

  2. sept. 10.30 Frilufts-Høstgudstjeneste og menighedsmøde Kværkeby Kirke

  9. sept. 10.00 Krible krable for børn Kværkeby Fuglereservat

16. sept. 10.30 
11.30 - 16.00

Høstgudstjeneste 
Kildemarked v/ Lokalrådet

Vigersted Kirke 
Kirkeengen

KALENDER JUNI · JULI · AUGUST  2018
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