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Vigersted & Kværkeby

Vigersted
idrætsforening
www.vigersted-if.dk
Bestyrelsen siden sidst
Vi i bestyrelsen håber i har haft en dejlig sommer, selvom solen har svigtet
os lidt.
Nu varer det ikke længe før sæsonen
starter op igen, og vi glæder os naturligvis meget til at se mange friske
børn, unge og voksne.
Igen i år vil der være nye tiltag i blandt
andet gymnastikafdelingen.
Vi opfordrer jer derfor til at holde øje
med vores hjemmeside: 		
www.vigersted-if.dk hvor alle afdelingerne i idrætsforeningen vil være op-

Body Bike

dateret og klar til tilmelding i løbet af
august.
De fleste hold starter op 2. uge i september 2015.
Vi glæder os til en aktiv sæson, hvor
alle vores dygtige instruktører vil give
jer nogle lærerige og fantastiske timer
med masser motion og hygge.
Mange hilsner
Karina Kristensen
Mobil: 21421210
Mail: karina.n.kristensen@gmail.com

Nyt fra Træningscentret
Nu er sommerferien overstået og vi
håber på, at alle har haft en god sommer. Vi starter på vores 8. sæson. Vi
har på nuværende tidspunkt stadig
ca. 200 medlemmer og det er dejligt,
at så mange benytter vores center.
Der er plads til flere.

I løbet af sommeren er der monteret
et nyt ventilationsanlæg i centret.
Ligeledes er der opsat videoovervågning.
Prisen er stadig kr. 200,- i indmeldelse og kr. 100,- om måneden. Denne
pris dækker ligeledes Body Bike og
Crossgym.

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 findes på facebook.
Vi starter tirsdag den 7. september 2015.

CrossGym
Det er gået over al forventning med
CrossGym. Det har været i gang hele
sommeren med flot fremmøde. I den
nye sæson vil tiderne være: tirsdag
kl. 19 - 20, fredag kl. 17 - 18 og
søndag efter aftale (se opslag på
facebook).
Hvis yderligere oplysninger ønskes,
bedes man ringe til undertegnede.
Formand Kurt Noack
20651106 | kno@ofir.dk

Vigersted Idrætsforening
Vigerstedhallen
Ågerupvej 1, Ringsted
Niels Larsen tlf. 31 62 76 07
www.vigersted-if.dk
VIF’s forretningsudvalg:
Birte Noack,
Bredagervej 84,
tlf. 57 52 52 06
Signe Andersen
Vigersted Bygade 39
Tlf. 57 67 64 69
Karina Kristensen
Degnebakken 43
Tlf. 21 42 12 10
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NYT FRA GYMNASTIKKEN
Sommeren er ved at være slut og indendørsaktiviteterne er klar til at starte op i uge 37. Vi har igen i år nye
tiltag i gymnastikafdelingen, hvor vi
fra mandag den 14. september starter op med yoga kl. 17.15 i gymnastiksalen på Vigersted Skole. Inliners
har de sidste par år fået flere udøvere
og vi kan fra i år tilbyde to timer om
ugen med inliners, første gang torsdag den 10. september kl. 18.00
samt for de morgenfriske lørdag den
12. september kl. 8.00. Cross Gym
Kidz fortsætter successen fra sidste
år hver torsdag kl. 17.00 i Vigersted

Hallen. Gymnastikken udvider med et
springhold for de lidt større børn, så
de 10-12-årige også nu får mulighed
for at afprøve denne disciplin.
Som noget helt nyt opstarter gymnastikafdelingen et samarbejde med
Kværkeby IF, Gymnastikafdelingen,
hvor vi en gang om måneden har fællestræning i Vigersted Hallen.
Derudover tilbyder vi også i år gymnastik for forældre/barn, børnehavebørn samt skolebørn og dans til de
danseglade børn og Zumba til de
danseglade voksne. Torsdag vil være

dagen, hvor Vakse Voksne mødes til
aktiviteter samt hygge i forsamlingshuset.
Se hele vores program på
www.vigersted-if.dk
Hvis du har yderligere spørgsmål, er
du velkommen til at kontakte undertegnede.
Mange hilsner fra
gymnastikafdelingen
Anja Nielsen, 30 22 03 20

Vakse Voksne 50 +
Holdet starter op torsdag d.10. september kl. 9-10 med gymnastik og
derefter en halv times hyggeligt samvær med kaffe/vand og sang og en
god snak. Jeg glæder mig til at se
såvel nye som gamle ansigter på holdet, hvor vi skal arbejde med både
konditions- og styrketræning, smidig-

hed og balance. Vi bruger store og
små bolde, elastikker, håndvægte og
mange af øvelserne kan laves både
stående, liggende og på stole, så
øvelserne kan tilpasses til den enkelte
deltager. Det vigtigste er at være med
og deltage så godt man kan.

Udflugt med Voksenklubben
Vi startede fra Vigersted d. 9. juni kl.
10 med 45 personer med morgenkaffe og boller, og så gik turen ad små
veje til Kongsdal - Torbenfeldt - Skamstrup og dejlig frokost på »Bromølle
Kro« og igen ad små veje til »Krebshuset« til kaffe og lagkage og igen ad
små veje hjem. En rigtig god tur med
godt vejr.

Efter over 20 år i køkkenet i »Voksenklubben« takker vi af og siger tak for
godt samarbejde.
Hilsen Fra Erna og Finn.
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Medbring måtte til at ligge på samt
vandflaske og kaffe/frugt til efterfølgende hygge.
Flere oplysninger fås hos instruktør
Berit Galberg tlf. 22 21 23 25
eller berit@galberg.dk
Læs mere på www.vigersted-if.dk

Vigersted
idrætsforening
Nyt fra dilettanten
Så er der revy igen
Så er tiden kommet for dilettantens
årlige revy. Titlen er denne gang ”Alle
veje fører til Vigersted”. 8 skuespillere står klar til at fortælle jer hvorfor,
og revyen vil komme godt rundt om
aktuelle emner, såvel lokale som nationale. Tekster og sange er produceret
i løbet af sommeren, og når I læser
dette er prøverne i fuld gang, så vi
kan give jer, kære tilskuere, en god og
morsom aften.
Traditionen tro er der spisning inden
premieren og det vil igen være buffet
fra Osted slagteren med to slags kød,
to slags kartofler og salat samt dessert. I pausen serveres kaffe og småkager.
Efter forestillingen og det traditionelle
lotteri vil der være levende musik
med musiker Vimmer Hansen, som
gæstede os for fire år siden med stor

Børne-dilettant
succes. Vi håber at rigtig mange vil
benytte sig af chancen til at få sig en
dans eller flere.
Premieren er fredag d. 2. oktober.
Spisningen starter kl. 18.30 og forestillingen starter kl. 20.00.
Prisen for alt dette er 200 kr. for voksne og 150 kr. for børn. Man kan selvfølgelig også vælge at se revyen alene, i så fald er prisen henholdsvis 57
kr. og 40 kr.
Revyen gentages søndag d. 4. oktober kl. 15.00 og her er priserne henholdsvis 60 kr. og 30 kr. Her vil der
være mulighed for at købe kaffe og
brød i pausen.
Billetter bestilles på tlf. 57 52 56 16
eller 22 21 23 25.
Bestilling af mad til premieren skal
ske senest tirsdag d. 29 september
og er bindende.
Niels Arentoft

I skrivende stund, primo august, ved
vi ikke om der bliver børnedilettant i
år. Der er meget få der har tilmeldt
sig, og vi skal op på mindst 15 for at
vi vil gennemføre den planlagte cirkusforestilling. Vi håber meget, at vores opslag på skolen, på både elevog forældreintra vil give resultat, da
det vil være kedeligt, hvis en 32 årig
tradition skal forsvinde.
Marianne Piil og Bente Holm

Frisør
Vi tilbyder godt håndværk
Sankt Hansgade 49 · 4100 Ringsted
Bestil tid på 5767 1949 eller book
online på www.mansson.me

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

Køgevej 3 · 4100 Ringsted
Tlf. 57610948 · www.aahøjcykler.dk
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De grønne pigespejdere
www.vigerstedspejder.dk
Efter en tiltrængt sommerferie, hvor
flere af gruppens smuttere og yngste
spejdere har været afsted på BettyLejr 2015, er vi nu klar til at starte op
igen.
Vi starter spejder-året 24. august fra
18-20 i Bjerghytten, hvor vi står klar
til at byde nye som gamle spejdere
velkommen til endnu et udfordrende
efterår.
Efteråret vil bl.a. byde på sensommerweekend for spejderne i september.

Traditionen tro
vil der blive
holdt juleweekend med
tilhørende
julemarked
sidste weekend i november, som i år
falder 28.+
29. november.
Tina LundLassen,
Tropsleder

Vigersted forsamlingshus
www.vigerstedforsamlingshus.dk
Nyt fra Vigersted Forsamlingshus
Tænk at sommeren allerede er forbi,
eller var det efteråret der bare kom
lidt tidligt? I hvert fald har vi haft en
masse glade lejere de sidste par måneder, de var glade for, at de ikke
havde valgt at holde deres fest i et
telt i haven. I forsamlingshuset garanterer vi altid for tørvejr og varme.
Mandag d. 13. juli holdt vi møde med
3 fra Lokalrådet. Det var et meget positivt møde, hvor vi blandt andet snakkede om, at Vigersted Forsamlingshus selvfølgelig skal indgå som en
integreret del af Lokalrådets planer
om forskønnelse af bymidten. Da et
nyt tag på huset står øverst på ønskesedlen over investeringer, blev det
også drøftet. Lokalrådet vil indgå i et
samarbejde om dette. Læs mere om
de spændende planer for bymidten
på Lokalrådets hjemmeside:
www.vigersted.net

Hvis der er nogen der ikke ved hvor
billigt det er at leje huset så se her.
Prisen er incl. lys ,varme, og service.
Du har altid huset fra kl. 12.00 dagen
før til kl. 12.00 dagen efter lejedatoen. Prisen er uden rengøring, men du
kan bestille rengøring, det koster fra
kr. 800 til kr. 1200.

Hvis du er medlem af Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus får
du 10% rabat på lejen.
Læs mere om huset og hvordan du
bliver medlem på vores hjemmeside.
På bestyrelsens vegne
Bente Holm / bn@dlgmail.dk

Priser for leje af
forsamlingshuset
Store og lille sal, skænkestue,
sognestue og køkken
Depositum
Lille sal, skænkestue,
sognestue og køkken

Fre-, Lør-, Sønog helligdage
2.900 kr.

Mandag torsdag
2.000 kr.

1.000 kr.
2.000 kr.

1.000 kr.
1.500 kr.

Depositum
1.000 kr.
På hverdage er det muligt at leje
på timebasis (250 kr. i timen)
Depositum
Der må højst være 150 personer iht. brandvedtægterne
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750 kr.
250 kr.
750 kr.

Vigersted Lokalråd
www.vigersted.net
BESØG FRA GERLEV LEGEPARK
Lørdag den 8. august havde Vigersted Idrætsforening og Lokalrådets Aktivitetsudvalg arrangeret besøg fra Gerlev Legepark. Der var mødt over 50 børn
og barnlige sjæle op, som fik spillet og leget efter alle kunstens regler.
Her var der mulighed for at udfordre naboen med små konkurrencer, teste sin
styrke og få sat balancen på prøve.
Det var en fantastisk dag, hvor alle fik rørt sig og grinet godt igennem.
På aktivitetsudvalget og
idrætsforeningens vegne
Bente Holm

Tur til Arbejdermuseet og Torvehallerne
Tirsdag d. 22. september
Aktivitetsudvalget siger tak til Palle Kristoffersen og Ole Hækkerup for den spændende og informativ tur rundt på Slotsholmen og i Folketinget i maj og inviterer nu til endnu en tur
til København, denne gang til Arbejdermuseet, Rømersgade
22, hvor vi mødes kl. 13. Efter en guidet rundvisning i en af
udstillingerne og en tur rundt på egen hånd, kan eftermiddagskaffen nydes i Arbejdermuseets kaffebar fra 1950, hvor man kan
købes kaffe, kiksekage, øl og vand, eller man kan nyde sin medbragte
madpakke. Drikkevarer skal dog købes i kaffebaren. Læs mere på www.
arbejdermuseet.dk
Derefter fortsættes til Torvehallerne på Israels plads, som er hele Københavns skatkammer af et spisekammer. Markedet bugner af friske råvarer
og spændende specialiteter fra hele verden. Der er mange spændende
caféer, hvor evt. mad og drikke kan nydes, inden turen hjem.
Læs mere på www.torvehallernekbh.dk
Pris for entré og rundvisning på Arbejdermuseet max. 100 kr. pr. person
afhængig om ansøgt tilskud bevilges. Medbring kontanter til betaling af
turen.
Transporten klarer I selv. Der er fælles togafgang fra Borup station kl.
11.58 til Nørreport station, hvorfra der er 5 min. gang til både Arbejdermuseet og Torvehallerne.
Tilmelding til turen senest d.16. september på berit@galberg.dk med antal
deltagere, transportform og mobilnummer.
Yderligere spørgsmål til turen kan fås på 22 21 23 25.
På aktivitetsudvalgets vegne Berit Galberg
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Velbesøgt Sankt Hans i Vigersted
Rigtig mange var mødt op til Sankt Hans bål på sportspladsen ved Vigersted skole, hvor skoleleder Jette Wase
Hansen holdt en god og indholdsrig båltale. Hun kom bl.a. ind på den nye skolereform og på det lokale sammenhold i Vigersted. En båltale der med sit indhold og sine holdninger vidner om godt lederskab på Vigersted skole.
Bålet blev antændt af kompetente folk fra billard-klubben og havde i år to hekse, så der var mulighed for følgeskab
undervejs til Bloksbjerg. Traditionen tro sang Uffe Larsen for til Midsommervisen og til Du danske sommer.
Tak til

i Borup for vingave til båltaleren.

Skoleleder Jette Wase
Hansen holdt båltalen.

Uffe Larsen synger for

Kildemarked på Kirkeengen
Søndag d. 6. september kl. 11.30 - 16.00
Kildemarkedsudvalget inviterer atter til en dejlig familiedag, som starter med høstgudstjeneste i Vigersted Kirke kl.10.30.
Kl. 11.30 åbner kildemarkedet og lokale bodholdere vil falbyde deres varer fra deres boder.
Loppeting, børnetøj, syltetøj, cykler, honning, smykker, stauder, tasker, nørklerier og andre
gode ting kan handles til en god pris.
Foreningerne vil have forskellige aktiviteter, bl.a. vil 4H stille op med hoppeborg og pandekagebagning, og spillemænd spiller i kirken og på Kirkeengen og skaber den rette markedsstemning. Lokalrådet er parat med en god
snak om fremtidens Vigersted og sælger kaffe og kage, og VIF`s billardafdeling sælger øl, vand og pølser.
Kl. 14 opfører Teater Fyren og Flammen forestillingen »Hos Andersen«, der er en buket af H.C. Andersens eventyr fortalt billeder, tekst og dans for alle aldre. I tilfælde af regn rykker forestilling til Forsamlingshuset.
Kildemarkedet støttes af Kultur-og Trivselsudvalget, Ringsted Kommune
Tag familien og naboer med til Kildemarkedet, gør en god handel, og mød Lokalrådet, de lokale foreninger og en
masse glade borgere.
På glædeligt gensyn Marianne Piil og Berit Galberg
Vil du have en bodplads på ca. 3x3 meter så kontakt
morpiil@piil-gruppen.dk eller berit@galberg.dk mobil 22 21 23 25.

Hjælp!
Aktivitetsadvalget består pt. af to folkepnesionister
- vi vil gerne have nye og yngre kræfter med til at
lave dejlige aktiviteter for børn og voksne. Kig ind
og få en snak i Lokalrådet bod på Kildemarkedet.
Hilsen Berit Galberg
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Vigersted skole
www.vigersted-skole.dk
Nyt fra Vigersted Skole
Når dette skrives står vi lige foran at
skulle i gang med år to med den nye
Folkeskolelov - og vi udvikler fortsat
på tiltagene fra det første år.

Klassemøder

Vi fortsætter med et fast ugentligt
lærerstyret klassemøde efter en fælles model i alle klasser. På klassemøderne arbejdes systematisk med
elevernes sociale og personlige komUdviklingssamtaler/		
petencer. Det overordnede mål med
Kontaktpersoner
klassemøderne er at styrke elevernes
Hver elev vil fortsat indgå i udvik- trivsel og læring.
lingssamtaler med en kontaktperson.
Formålet med samtalen er blandt andet at styrke elevens læring og triv- Bevægelse og drama
sel, sikre bevidsthed om ressourcer
Vi fortsætter med at integrere bevæog udviklingsområder og at elevens
gelse i den fagfaglige undervisning,
stemme bliver hørt.

som en metode til læring. Erfaringerne med bevægelse er at det styrker
både elevernes læring og deres trivsel.
Vi arbejder på også at styrke drama,
som en integreret del af dagligdagen
på Vigersted Skole.
Med venlig hilsen
Jette Wase Hansen
Skoleleder

Kursus
Som noget nyt vil alle elever møde
to ugentlig kursuslektioner. Kursuslektionerne er Vigersted Skoles udmøntning af Lektiehjælp og faglig
fordybelse, som fremover skal være
obligatorisk.
Faget skal:

• Sikre eleverne faglig træning og
udfordringer tilpasset niveau og
behov.
• Tilbyde varierede og differentierede undervisningsformer
- der udfordrer fagligt svage og
faglige stærke elever.

• Styrke elevernes faglige niveau
- uanset om eleven er faglig 		
stærk eller faglig svag.

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:
Annette Fog, Skovbakken 6,
4100 Ringsted
e-mail: anette.fog@bms.com

I perioder af fem ugers varighed
deltager eleverne i kurser indenfor
forskellige fagområder. Lærerne
fordeler eleverne på kurserne, som
skal opfylde de tre ovenstående
punkter.

Medarbejdernyt
sfo-leder
Vi er i færd med at ansætte en
ny sfo-leder, da Per Pedersen
fratræder som SFO-leder på Vigersted Skole. Per har været ansat på Vigersted Skole i mange
år og jeg takker ham for hans
arbejdsindsats.

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.
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sekretær
Når skolens kontor kontaktes pr.
telefon, vil man fortsat kunne
træffe Belinda Andersen. Man
vil fremover også træffe Røskva
Laksø, som er startet som sekretær i en deltidsstilling.

Hjemmeside/ ForældreIntra

Minibogbussen

Som vi tidligere har orienteret om
er vi ved at opbygge en ny hjemmeside. Målgruppen er først og
fremmest alle dem, som ikke kender os i forvejen: nye elever, forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Fjellebrovang v/ Fjellebrohuse 34
Onsdag 16.45 - 17.15

De generelle informationer, som
er gældende for alle nuværende
elever og forældre, vil blive lagt
direkte på ForældreIntra for den
enkelte klasse.

Ny multibane
Vores multilbane er blevet en stor
succes og i skrivende stund påtænkes det at etablere en ny mul-

tibane på græsområdet ved Vigersted Hallen, som vi håber vil blive
til glæde for hele lokalområdet.

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 Micheelsen
Tlf. 57 62 77 45

3. klasse opfører
Mattebatteby.

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

8c kæmper i
stafet-vendespil med
begreber og pictogrammer i fysik/kemi
- undervisningen.

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

Æg & Honning fra Eva´s landsted
Stalddørssalg af friske æg fra fritgående høns samt egen honning.
Ejdamsvej 19, Vigersted
Tilsluttet den offentlige salmo-		
nellakontrol samt fødevare-		
styrelsens kontrolprogram.
Besøg: www.evaslandsted.dk
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rd under
Med risiko for jo
kinder
neglene og røde

Naturdagplejen i Snekkerup

www.rosenmark.dk
Vi har haft en dejlig sommer, hvor vi
blandt andet hygget os med at fodre
og kæle med alle de nye dyreunger
og vores to super tamme kæmpekaniner. Vi har haft kyllinger i alle størrelser, ællinger, fire lam, kaninunger,
kattekillinger, som alle har fået gode
hjem. Vi har stadig vores fire heste,
syv geder, ni får, syv katte, tre hunde,
papegøjer, parakitter, undulater, ænder, gæs og en masse høns.
Vi har sagt farvel til de store og goddag til nye små naturbørn.
Vi glæder os til sensommeren, hvor
vi skal høste en masses, som vi kan
nyde og gå rundt og forkæle alle dyrene med.

Hvis I ønsker en plads hos mig eller
at blive skrevet op på venteliste, kan I
ringe til mig. Jeg forventer dog først at
have en ledig plads i efteråret 2016.

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

Tlf. 56 82 00 95

EDC Selandia Vejgaard & Partnere

www.vestmuseum.dk
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Med venlig Hilsen
Naturdagplejen
v/ Annette Rosenmark
Snekkerupvej 58
Tlf. 2287 9837
Se mere på www.rosenmark.dk

Vigersted børnehus
nyt fra Børnehuset
Sommeren går på hæld, de fleste er
tilbage efter ferien og solen skinner - i
hvert fald i skrivende stund.
I år har Børnehuset for første gang
ikke haft lukkeuger og der har dermed været kendte ansigter hele sommeren.
Børn og voksne har været på forskellige ture ud af huset, bl.a. med bus til
Ringsted og ellers bare hygget sig
hjemme i huset.
Den 1. august startede Børnehusets
nye leder Maria Celine Sørensen.
Stort velkommen til hende!
En fredag i september afholdes der
legepladsdag. Legepladsen skal tunes og vedligeholdes og vi ser som
sædvanligt frem til en hyggelig dag,
med rigtig mange fremmødte foræl-

Vigersted børnehave
Leder: Maria Celine Sørensen
Snekkerupvej 12, Ringsted
Tlf. 57 62 70 80

dre. Hold øje med datoen på opslagstavlen og på Forældreintra.
På bestyrelsens vegne,
Julie Ellekrog Zeuthen

Bestyrelsesfmd.: Kim Gregersen
kg@itoperators.dk
Tlf. 50 59 56 67

Ny Leder i Vigersted Børnehus:
Maria Celine Sørensen

Jeg er rigtig glad for at have startet som leder i Vigersted Børnehus, og
jeg glæder mig til at lære både personale, børn, forældre og lederkollegaer at kende. Det er en vigtig opgave at sikre et fortsat godt børneliv
i Vigersted Børnehus - og det vil jeg arbejde hårdt på at gøre sammen
med medarbejderne hver eneste dag. Blandt andet skal vi implementere
kommunens nye tiltag om pædagogisk udvikling på en måde, der giver
god mening for alle, der har deres daglige gang i huset.
Både i min egen ledelse og i udviklingen af det pædagogiske arbejde
lægger jeg stor vægt på gode relationer, da jeg er overbevist om, at det
er udgangspunktet for god trivsel og udvikling. Privat bor jeg i Næstved,
er gift og har tre børn.
Maria Celine Sørensen

Fjellebro - Kværkebyegnens Borgerforening

Borgerforeningen inviterer til årets
oktoberfest på Kværkeby Friskole
lørdag den 3. oktober kl. 18.00
- 01.30.
Der bliver serveret:
• En veltilrettet forret, og derefter
kan man frit vælge mellem:

Der vil være lotteri med masser af gevinster i løbet af aftenen.
Pris inkl. lækker buffet kr. 275 indtil
den 15.08. Derefter er prisen 300 kr.
Tilmelding til Aase Stegmann på tlf.
3027 5526 senest den 26. september.

• Flere slags kød & salater fra den
lækre buffet, der er anrettet af
Rønnedekøbmanden.

Porcelænsudlejning
Foreningen udlejer porcelæn,
bestik og supersmart popcornmaskine til rimelige priser.
Kontakt Finn Andersen,
Fjellebrovang 27
tlf. 2857 8431
e-mail: fia@ringsted.dk

• Underholdningen
klarer Catja og
René - kendt fra
byfesterne i 		
Ringsted.
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kværkeby friskole

www.kvaerkebyfriskole.dk
En skole i rigtig
god udvikling

Overbygningen på
Kværkeby Friskole

Så er vi kommet godt i gang med det
4. år her på Kværkeby Friskole og det
er dejligt at opleve at vi har en skole
i rigtig god udvikling. På mange områder går det nemlig rigtig godt her
hos os.
Vi oplever stadigvæk en stor interesse
for vores lille friskole, hvor vi løbende
kontaktes af forældre, der gerne vil
høre mere om vores skole og som ønsker at deres barn starter hos os. Vi
oplever desværre, at baggrunden for
søgningen til skolen ikke kun bunder
i, at forældre har hørt godt om os ude
i byen. Flere ønsker at starte hos os,
fordi de er utilfredse med det skoletilbud, som de har i dag, hvor deres
børn ikke trives eller ikke føler, at der
er gode vilkår for læring.
På Kværkeby Friskole oplever vi heldigvis ikke disse problemer og kan
holde vores fokus på, at drive og udvikle, netop den skole, som vi finder
rigtig og brænder for.
Vi har i dag også et økonomisk råderum der sikrer, at vi kan tænke mere
langsigtet omkring investeringer, der
sikrer, sat vi kan tilbyde vores elever
en moderne undervisning, der følger
med tiden. Lige efter sommerferien
har vi indkøbt bærbare computere
til skolen og får dermed nedlagt det
gamle computerrum.

Det er jo ingen hemmelighed, at
Kværkeby Friskole var en meget lille
skole, da vi første gang åbnede vores døre for 3 år siden og derfor var
der selvfølgelig også tvivl om, hvorvidt skolen ville komme til at tilbyde et
skoleforløb fra 0. - 9. klasse. I dag er
vi blevet så mange elever på skolen,
at vi nu kan melde ud, at vi fremadrettet vil tilbyde undervisning til 9. klasse
og at vores 6. klasses elever om 3
år bliver de første, der forlader skolen
med afgangsbeviser i hånden.

Forældrene på 		
Kværkeby Friskole
Noget af det særlige ved Kværkeby
Friskole er, at vi ønsker at vores forældre skal føle sig som en naturlig del
af skolens fællesskab og at de er tættere knyttet til deres barns skolegang,
end de ofte er på de kommunale skoler.
Hos os, har forældrene stor mulighed
for at opnå medindflydelse på både
deres barns skolegang og skolens
udvikling og de forventes samtidig, at
tage aktiv del i skolens fællesskab.
Vi oplever, at eleverne føler et større
ansvar for skolen, når de ser, at deres forældre har været med til at lave
noget på skolen og det giver
også skolen mulighed for at
bruge ressourcerne på undervisning og gode timer for
børnene i SFO tiden.

Dette ejerskab kom meget fint til udtryk i sommerferien, hvor en del forældre gjorde en stor indsats med at
klargøre klasselokaler, male vinduer,
udsmykke gange og meget mere. På
billedet ses Gitte i færd med, at udsmykke en af væggene på gangene.

Kværkeby Friskole
lever på nettet
Til dagligt foregår der jo altid en masse på vores lille skole og vi vil gerne
kunne informere forældre og andre
interesserede i hvad der sker til dagligt i tekst og billeder. Dels har vi jo
vores hjemmeside, hvor du kan læse
en masse om, hvad vi står for, men du
kan også følge os på Facebook, hvor
du kan læse om dagligdagen, se aktuelle billeder og filmklip. Tilmeld dig
endelig vores åbne gruppe. Adressen
er https://www.facebook.com/Kvaerkebyfriskole. Adressen til vores hjemmeside er: http://kvaerkebyfriskole.
skoleporten.dk/sp
Du er selvfølgelig også velkommen til
at ringe til os og besøge os, hvis du
er interesseret i, at høre lidt mere om
hvem vi er og hvad vi står for.
Mange venlige hilsner
Jan Glerup
Skoleleder

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,
Gert Jensen,
tlf. 2040 5102
mail: mgrustfri@live.dk
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Fuglereservat.dk
www.fuglereservat.dk
Fuglereservatet
har et godt tilbud

Arrangementer
for alle:

Som medlem i Fuglereservatet kan du
gå ture, når det passer dig bedst - og
du kan deltage i de arrangementer du
har lyst til. Et medlemskab dækker en
hel husstand for beskedne 200 kr. om
året. Mere end 340 familier er nu en
del af reservatet - flest fra lokalområdet.
Netop nu og resten af 2015 kan du
blive medlem for 50 kr., når du samtidig tegner et medlemskab for hele
2016. I alt 250 kr. indbetales på foreningens konto.

• N
 aturens Dag. Søndag den 13.
september kl. 10. Krible-Krable
for børn. Alle børn er velkommen
sammen med en voksen. Tag lidt
drikkevarer og lidt spiseligt med.
Grej forefindes.
• Alle årets arrangementer kan ses
under kalenderen på hjemmesiden: www.fuglereservat.dk

Indmelding
• Indbetal 250 kr. til foreningens
bankkonto: Reg. nr. 6823 konto nr.
1022168, eller på swipp til mobil
nr. 50363657. 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 kommende Nyhedsbreve. Eller ring til
Jon Feilberg, telefon 40 15 05 98.

Arrangementer
for medlemmer:
• M
 edlemstur til Ravnstrup Sø 		
1. Sensommertur den 30. august
kl. 10 ved Bjergvej 77.
• Ekstern tur til Oplevelsesstien 		
Tid og sted se hjemmeside: 		
www.fuglereservat.dk
• Store Fiskedag for medlemmer
søndag den 27. september 		
kl. 9.30. Ved huset.

• Ekstern tur for at se Røde Glenter.
Lørdag den 28. november kl. 14.
Tid og sted se hjemmesiden: 		
www.fuglereservat.dk

Nyhedsbreve fra
fuglereservatet
 å ind på www.fuglereservat.dk og
G
tilmeld dig Nyhedsbrevene.

Hjemmesiden
www.fuglereservat.dk
Hjemmesiden er altid et besøg værd.
Her kan du bl.a. se de sidste observationer og fotogruppens flotte billeder
fra reservatet.
Fuglereservatet
Formand Peter Hansen
Telefon 20 83 60 90
Mail: info@fuglereservat.dk
www.fuglereservat.dk

Guidet rundvisning i
reservatet 2015.

Isfugl fotograferet
I reservatet 2015.
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Vigersted og Kværkeby Kirker
vigersted-kvaerkeby.dk
»Jorden rundt« - kærlighedssange fra hele verden
Sensommerkoncert i Vigersted kirke onsdag d. 30 september kl. 19
med Kristina Vidic, sopran og Mia Engsager, klaver og orgel
Vi vinker sommeren farvel og byder
efteråret velkommen med en koncert
i kærlighedens navn. Selvom verden
er fyldt med mennesker fra mange
forskellige kulturer, så har vi alle det
til fælles, at vi ikke kan leve uden kærlighed. Derfor har Mia og Kristina
valgt dette tema, som med budskabet
om kærlighed og fred minder os om,
hvad alle verdens kulturer kan samles
om.
Koncertens program kommer således
hele jorden rundt med kærlighedssange fra bl.a. Japan, Norge, Frankrig,
Italien, Rusland og Danmark.

Kristina Vidic er
født i Serbien
og uddannet
operasanger
ved Musikakademiet i Beograd og ved
Operaakademiet
i København.

Mia Engsager

Kristina Vidic

Hun har netop afsluttet specialstudier
på Carnegie Mellon University i Pittsburgh. Hun har sunget koncerter i
både Serbien, Holland, USA og Danmark og hendes klassiske repertoire
spænder vidt fra Vivaldi og Bach til
Strauss, Fauré og Poulenc.

Hendes stemme er meget smuk og
synger sig direkte ind i alles hjerter.
Vigersted og Kværkeby kirkers organist, Mia Engsager akkompagnerer
Kristinas smukke stemme på klaver
og orgel.

Babysalmesang
Vigersted og Kværkeby kirker tilbyder
babysalmesang til alle forældre med
deres babyer fra 2-10 måneder. Efterårets hold starter torsdag d. 3.

september kl. 10.30-11.30 og løber til og med torsdag d. 12. november.
Holdet oprettes i den kirke, som flest
ønsker, så når man melder sig til bedes man oplyse, hvilken af kirkerne
man foretrækker.
Man melder sig til hos organist Mia
Engsager: miaengsager@gmail.com /
tlf. 26256490.

Ringsted Begravelsesforretning

Blomsterhjørnet

Lizzi og Per Christensens eftf. Grundlagt i 1876

Møllevej 2a
4140 Borup
Tlf. 57527711

57 61 22 39
- vi svarer hele døgnet

Anne Holberg

Værtindegaver,
buketter, planter
og alt i begravelse

Claus Berner Pernille Slott Fobian

Et spørgsmål om tillid
Nørregade 43 • Ringsted
teed
www.bedemand-berner.dk
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Englekoret og Ungdomskoret
Onsdag d. 2. september starter kirkernes kor op igen efter sommerferien. Vi har igen to kor i kirkerne efter
at Ungdomskoret har holdt et års
pause og man kan glæde sig til en
masse sjove oplevelser i musikkens
tegn.
Englekoret er for børn fra 2. - 5. klasse. I koret synger vi en masse forskellige sange, lærer om noder og bevæger os til musikken. Vi synger solo og
i kor, dybt og højt, enstemmigt og
flerstemmigt og udforsker vores
stemmer i fællesskab.

Vi skal synge sange på dansk og engelsk hovedsagligt i den rytmiske
genre. Koret medvirker ved forskellige
arrangementer og er bl.a. forsangere
ved Ung Kirke, som er en særlig
gudstjenesteform henvendt til unge
mennesker, som man i efteråret kan
opleve søndag d. 22. november i Vigersted kirke.

Begge kor øver om onsdagen i konfirmandstuen i Vigersted.
Englekoret kl. 16.15-17.30
Ungdomskoret kl. 17.45-19.00
Hvis man har lyst til at være med i et
af korene, kan man melde sig til hos
korleder og organist Mia Engsager:
miaengsager@gmail.com /
tlf. 26256490.

I efteråret kan Englekoret og deres
publikum glæde sig til, at vi skal lave
en julemusical sammen med minikonfirmanderne, og koret skal også til
Haslev kirke og synge koncert ved
Haslev kulturnat d. 25. september.
Ungdomskoret er for børn og unge
fra 6. Klasse og op. Vi håber, at kunne
samle både børn fra folkeskolen og
gymnasiet, så aldersgruppen kommer
til at spænde vidt. Selvom man ikke er
helt samme alder, så kan man lære
meget af at synge sammen.

Englekoret ved cd-indspilning i juni måned i Haslev kirke.

Minikonfirmand og kor – en Julemusical
Johannes Møllehave har skrevet en
herlig julebog: »Hvordan skal vi nå
frem til jul?« om de hellige tre kongers
rejse til Jesus. Bogen er sat i musik for
børnekor og vi har sammen lavet et
herligt lille stykke muntert teater med
lægen Lukas, journalisten Lukas, vismanden Baltasar og Stjernekiggeren
Melchior, samt en tyrannisk konge,
der ikke er til spøge med.

Julemusicalen opfører vi i fællesskab
lørdag d. 28. november kl. 13.
i Vigersted Kirke og søndag d.
29. november kl. 13 i Kværkeby Kirke som afslutningen på
minikonfirmandforløbet og sammen med kirkernes Englekor.
Går du i 3. klasse på Kværkeby Friskole eller Vigersted Skole kan du være med
til minikonfirmandforløbet her
i efteråret på onsdag eftermiddage.
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Vigersted og Kværkeby Kirker

Carl Nielsen 150 år - Kirkehøjskolen Midtsjælland
Med to musikforedrag og en tur til fødehjemmet på Fyn fejrer Kirkehøjskolen Midtsjælland i efteråret, at det er
150 år siden, komponisten Carl Nielsen blev født. Sange som »Solen er så
rød mor« og »Jens Vejmand« er Carl
Nielsens værk, side om side med
kammermusik, symfonier og »Fynsk
forår« samt operaen »Maskerade«.
Ikke bare herhjemme er Nielsen kendt
New York Philharmonic er i gang med
indspilninger af de seks symfonier og
tre koncerter på det danske grammofonselskab »Da Capo«, og overalt i
verdens koncertsale er Carl Nielsen
jævnligt på programmet. I musikken
behersker Carl Nielsen både det poetiske, sværmerisk let og drømmende, det temperamentsfulde og lidenskabelige. Billedhuggeren Anne Marie
Brodersen mødte Nielsen i Paris og
parret blev viet i Firenze, et storm-

fuldt ægteskab, hvor det kneb med
pladsen til to store kunsteneres udfoldelse af karrieren, - ofte begge på
rejse og ophold i udlandet hver for
sig.
Onsdag d. 21. oktober kl. 19.00
spiller og fortæller Søren Juhl (Tværfløjte) og Axel Skjoldan (klaver) om
Carl Nielsens liv og værker i Vigersted Kirke. (Entré 50 kr.)
Torsdag d. 19. november kl.
19.00 fortæller musikanmelder, forfatter og organist m.m. Valdemar Lønsted om Carl Nielsen i Vigersted Konfirmandstue. (Entré 50 kr.)
Lørdag d. 21. november kl. 9.00
skal vi af sted på dagstur til Fyn, til
barndomshjemmet og Carl Nielsen
Museet i Odense. Her er tilmelding
nødvendig senest d. 31. oktober. (Deltagerpris ? kr.)

Fyld Danmarks Kirker og Ung Kirke
Det er for længst slået fast med syvtommes søm i statistik og kirketælling, at kirkerne langt fra står tomme i
Danmark. De fleste vil gerne have en
anledning eller en invitation til at komme i kirken, og nu har vi så chancen
for at prøve at fylde Vigersted kirke
søndag d. 27. september kl.
19.00 til en stemningsfuld aftensgudstjeneste med gode ord og smukke aftenssalmer - bl.a. »Du som har

tændt millioner af stjerner« og anden
dejlig musik. Og hvorfor ikke også
fylde kirken på andre dage, f.eks. til
Ung Kirke?
Som en del af konfirmandforberedelsen skal man være med til nogle af
kirkens gudstjenester og på den
måde lære den traditionelle gudstjeneste at kende, - men konfirmanderne er fremtidens menighed og skal
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også selv sætte præg på gudstjenestens form.
Det har vi nu oplevet dem gøre på
fornemste vis til de tidligere »Ung Kirke« og glæder os til det igen søndag
d. 22. november kl. 10.30 i Vigersted Kirke. Konfirmanderne pynter
kirkerummet og har tilrettelagt gudstjenesten.

www.vigersted-kvaerkeby.dk
Nørkleklubben i Vigersted præstegård
I år strikker/hækler vi onsdag kl.10-13 i konfirmandstuen.

Vi har garn, opskrifter og pinde så det er bare at møde
op!!

Vi starter først den 19. august

Vi hygger med kaffe/te, brød og marmelade.

Alle som har lyst til at strikke/hækle eller sy kan deltage. Vi hygger os og udveksler gode ideer. Vi havde
mange dejlige timer med hyggesnak og planlægning
i foråret. Vi fik ved forskellige lejligheder solgt en hel
del af vores produkter, hvilket gjorde det muligt for os
at donere penge eller »varer« til bl.a. jordskælvsofrene i
Nepal, Julekurve til nogle af sognets beboere, Krisecentret i Ringsted og asylcentret i Aunstrup.

Jeg glæder mig til at se jer alle!
På gensyn Lena Uldall

Vi modtager med glæde garn/garnrester, hvis der er
nogle som ligger inde med noget.

Sangcafe i Vigersted præstegård
efterår og vinter 2015
Jeg håber, at I har nydt denne sommer og at I har lyst til
at være med i sangcafeen igen. Vi havde nogle dejlige
formiddage i foråret og vi nåede en del sange, MEN
heldigvis er der mange flere, som vi kan øve os på i den
kommende sæson.
Det er muligt for deltagerne at ønske sange, man godt
kan lide eller gerne vil lære.
Vi er så heldige, at vi har fået Den nye Højskolesangbog
med STOR skrift, så alle har mulighed for at se teksterne!!
De kommende Sangcafeer ændres til tirsdage, men tidspunktet er det samme som sidst: Kl. 10.30 -12.00
Tirsdag den 29. september - tirsdag den 27. oktober og tirsdag den 24. november
Vi slutter af med en kop kaffe/te, en håndmad og lidt
frugt!
Jeg glæder mig til at se både »gamle« og »nye« sangere
– alle kan synge, så kom bare.
Vores organist Mia spiller for os og det er en stor hjælp
og glæde!
Vel mødt
Lena Uldall
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Film i cafeen
Vi fortsætter ufortrødent successen med at
samles til gode og livskloge film, god samtale
og lidt godt til ganen to filmaftener i efteråret
og to igen til vinter; tirsdag d. 6. oktober kl.
19 og tirsdag d. 10. november kl. 19.
Der er tilmelding og de to film i efteråret er
henholdsvis alvorlig komik af den gode gamle
slags og en nyere film, også med lune og alvor.
Tilmelding til præsten og program til udlevering.

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

Siden sidst
Vigersted sogn
Dåb
17.05.15 Marius Christoffersen
Viede
13.06.15 Rikke Jørgensen og 		
Casper Pedersen
døde
31.05.15 Olga Sofie Dorthea 		
Jensen
01.06.15 Arne Gordon Hansen
11.06.15 Lilly Marie Nielsen
11.06.15 Agnethe Bodil Pedersen
15.06.15 Eva Anita Didriksen
16.06.15 Svend Erik Bech
18.06.15 Elsa Gulli Johansen

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.

Kværkeby sogn

Vielse
- aftales først med sognepræsten.
Dernæst henvender man sig til
rådhuset i bopælskommunen. Her
udstedes en prøvelsesattest, gyldig i
4 måneder.

Dåb
21.06.15 August Lind Svendsen
05.07.15 Klaudia Vita 			
Faber-Petersen

begravelse/bisættelse
- kontakt sognepræsten.
Aftale om gravsted og evt. pasning
af gravsted - kontakt graveren.

Viede
04.07.15 Lea Rosenkilde 		
Christensen og 		
Daniel Hansen
11.07.15 Katrine Langager 		
Mogensen og			
Matthias Birkedahl Wolter
Døde
09.07.15 Grethe Vestergaard 		
Hansen

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 arrangementer for dig, der ikke kan køre
selv. Ring og hør nærmere hos
præsten på tlf. 57 52 52 35.
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Sekretær Ib Aagaard Bank
træffes onsdag formiddag i præstegården og kan hjælpe med attester o.lign.
iab@km.dk
Graver Arne Mikkelsen,
Graverkontoret, Vigersted Bygade 33
Tlf. 31 70 73 33. Fridag mandag.
Graver Lis Mikkelsen,
Graverkontoret · Kværkebyvej 70
(Kirkevej), 4100 Ringsted
Tlf. 41 15 37 08. Fridag mandag.
Organist Mia Birch Engsager
Kildegårdsvej 25 · Havrebjerg ·
4200 Slagelse
Tlf. 26 25 64 90. Fridag mandag.
Kirkesanger Eline Holmegaard
Egemosevej 6 · 4174 Jystrup
Tlf. 57 52 82 20. Fridag mandag.
Kirkesanger Kirsten Lybecker
Avnsbjergvej 42 · 4174 Jystrup
Tlf. 41 57 55 61. Fridag mandag.
Vigersted Menighedsråd
Formand Inger Vendler
Degnebakken 19 · tlf. 61406861
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.
Dag
2. september

Kirkeåret
Onsdag

Tid
19.00

Sted
Vigersted Kirke

6. september

14. s. e. trin.

9.00
10.30
10.30
19.00
10.30
9.00
10.30
19.00
10.30
19.00

Valsølille Kirke
Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke *
Jystrup Kirke *
Plejecenter Ortved *
Vigersted Kirke (dåb)
Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke
Vigersted Præstegård
Vigersted Kirke

9.00
10.30

Vigersted Kirke (i tårnet)
Kværkeby Kirke

Høst- og Skabelsesgudstjeneste.

10.30
19.00

Plejecenter Ortved *
Vigersted Præstegård

Film i cafeen

9.00
10.30
9.00
10.30

Jystrup Kirke
Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke

13. september

15. s. e. trinitatis

15. september
20. september

Tirsdag
16. s. e. trinitatis

27. september
29. september
30. september

17. s. e. trinitatis
Tirsdag
Onsdag

4. oktober
6. oktober

18. s. e. trinitatis
Tirsdag

Info
Girafgudstjeneste
Skabelses- og høstgudstj. + Kildemarked

»Fyld Danmarks Kirker«
Sangcafe
»Jorden Rundt« koncert m. Kristina og Mia

11. oktober

19. s. e. trinitatis

18. oktober

20. s. e. trinitatis

20. oktober
21. oktober

Tirsdag
Onsdag

10.30
19.30

Plejecenter Ortved *
Vigersted Kirke

25. oktober

21. s. e. trinitatis

27. oktober
31. oktober

Tirsdag
Lørdag

9.00
10.30
10.30
10.30

Kværkeby Kirke *
Jystrup Kirke *
Vigersted Præstegård
Vigersted Kirke

15.00
17.00
9.00
10.30

Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke (i tårnet)
Kværkeby Kirke

10.30
19.00

Plejecenter Ortved *
Vigersted Præstegård

Film i cafeen

Vigersted Kirke *
Valsølille Kirke *
Vigersted Præstegård

Carl Nielsen 150 år Kirkehøjskolen Midtsjæl.

1. november

Alle helgens dag

8. november

23. s. e. trinitatis

10. november

Tirsdag

Carl Nielsen -150 år Portræt i musik og
billeder. Kirkehøjskolen Midtsjælland

Sangcafe
Kirke, musik & leg for 1-5 årige m. forældre
Lys på alle grave. Musik og mindegudstjeneste med Mia og Winnie

15. november

24. s. e. trinitatis

19. november

Torsdag

9.00
10.30
19.00

21. november

Lørdag

9.00

22. november

Sidste s. i kirkeåret

10.30

Vigersted Kirke

Ung Kirke

24. november

Tirsdag

10.30

Vigersted Præstegård

Sangcafe

28. november

Lørdag

13.00

Vigersted Kirke

Forpremiere »Hvordan skal vi nå frem til
Jul?«. Kirkemusical m. Minikonfirmander og
Englekor

29. november

1. s. i advent

10.30
13.00

Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke

6. december

2. s. i advent

9.00

Kværkeby Kirke *

Carl Nielsen 150 år-dagstur til Fyn. Kirkehøjskolen Midtsjælland (tilmelding!)
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»Hvordan skal vi nå frem til Jul?«. Kirkemusical m. Minikonfirmander og Englekor

* = v/ Lars Storm Kristensen

001

Kalender
Dag
6. september

tidspunkt
10.30

arrangement
Høstgudstjeneste og Kildemarked 		
Vigersted Kirke og Lokalrådets aktivitetsudvalg

Sted
Vigersted Kirke og
Kirkeengen

13. september

10.00

Naturens dag. Krible-Krable for børn m. voksne.

Fuglereservatet

22. september

13.00

Tur til Arbejdermuseet og Torvehallerne (E)
Lokalrådets aktivitetsudvalg

København

27. september

19.00

Fyld Danmarks Kirker

Vigersted Kirke

29. september

10.30

Sangcafé. Vigersted Menighedsråd

Vigersted Præstegård

30. september

19.00

Sensommerkoncert »Jorden rundt…….«
Vigersted Menighedsråd

Vigersted Kirke

2. oktober

18.30

Høstfest med spisning, revy og bal (E)
Vigersted Dilettanten

Vigersted Forsamlingshus

3. oktober

18.00

Oktoberfest (E)			
Fjellebro- Kværkebyegnens Borgerforening

Kværkeby Friskole

4. oktober

10.30

Høst- og Skabelsesgudstjeneste

Kværkeby Kirke

15.00

Revy (E). Vigersted Dilettanten

Vigersted Forsamlingshus

6. oktober

19.00

Film i Cafeen

Vigersted Præstegård

21. oktober

19.00

Carl Nielsen 150 år Kirkehøjskolen Midtsjælland
Musikalsk billedfortælling (E)

Vigersted Kirke

27. oktober

10.30

Sangcafé. Vigersted Menighedsråd

Vigersted Præstegård

31. oktober

10.30

»Kirke, musik og leg« for de 1-5 årige m. forældre

Vigersted Kirke

15.00 + 17.00 Alle Helgens Musikgudstjeneste

Vigersted og
Kværkeby Kirker

10. november

19.00

Film i Cafeen

Vigersted Præstegård

19. november

19.00

Carl Nielsen 150 år Kirkehøjskolen Midtsjælland
Foredrag med Valdemar Lønsted (E)

Vigersted Præstegård

21. november

9.00

Carl Nielsen 150 år Kirkehøjskolen Midtsjælland
Tur til Fyn tilmelding (E)

Fyn

24. november

10.30

Sangcafé. Vigersted Menighedsråd

Vigersted Præstegård

28. november

13.00

»Hvordan skal vi nå frem til jul?” Kirkebørnemusical

Vigersted Kirke

29. november

13.00

»Hvordan skal vi nå frem til jul?” Kirkebørnemusical

Kværkeby Kirke

Julemarked. De grønne pigespejdere

Bjerghytten

28.+29. november

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 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.
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