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www.vigersted-if.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

Vigersted 
idrætsForening

Så står sommeren for døren og vi kan 
med glæde se tilbage til en fantastisk 
flot gymnastikopvisning. En stor tak  til 
alle, som gjorde det til denne store 
dag.
Medlemmerne er ikke blevet helt træt-
te efter sæsonens afslutning, og man-
ge børn finder vej til sommergymna-
stikken, inliner og zumba som 
fortsætter lidt endnu.
Vi har taget afsked med Karina Kri-
stensen som formand for gymnastikaf-
delingen og i stedet budt velkommen 
til  Anja Nielsen, som er blevet for-
mand. Anja er i forvejen en meget ak-
tiv instruktør for gymnastikken. 
Karina er  gået ind i bestyrelsen i for-
retningsudvalget.

bestyrelsen siden sidst
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Centret bliver stadig ivrigt brugt og 
det er dejligt at se. Nu går vi som-
meren i møde, men det skal jo ikke 
forhindre medlemmerne i at bruge 
det. Dog vil der ikke være instruktø-
rer i skoleferien. 

nyt Fra 
træningscentret

crossFit

Den store interesse for crossfit fort-
sætter. 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 skri-
ver vi på facebook.

Vi ønsker alle instruktører 
og medlemmer 

en rigtig god sommer.

Kurt Noack
20651106 / kno@ofir.dk

spinning

Motion For liVsglæde
lørdag den 29. august vil der blive arrangeret: Motion for livsglæde. 
Indtægter går ubeskåret til  foreningen for cancerramte børn. Der vil 
denne dag blive arrangeret en stor motionsdag, for at samle ind til for-
eningen. Der vil blive arrangeret løb, spinning og zumba. Vi håber på, at 
nogle vil hjælpe til at få denne dag til at blive et stort arrangement.

Hold øje med opslag!

Inden vi ser os om, skal vi til at plan-
lægge den kommende sæson og vi 
glæder os til at se måske endnu flere 
medlemmer. Vi får flere og flere hver 
år. 
Tak for sæsonen til instruktører og for-
mænd for de forskellige afdelinger og 
tak skal også lyde til kassereren Signe 
for det store arbejde med vores regn-
skaber.
Vi ønsker en rigtig god sommer til alle 
og glæder os til at se jer til alle vores 
aktiviteter efter sommerferien. Vi star-
ter op i anden uge af september. 

Birte Noack
20624206 / bno@ofir.dk

Nu er spinningen gået på som-
merferie og  holder pause indtil 
september. Vi ønsker alle en rigtig 
god sommer og håber meget på, 
at se en masse medlemmer til ef-
teråret. 
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nyt Fra gyMnastikken

soMMeraktiViteter
For første gang er der 
satset på et par måneder 
med sommergymnastik i 
april og maj måned, og 
der har været stor opbak-
ning fra rigtig mange 
børn (og forældre). Hver 
tirsdag har vi hoppet, lø-
bet, leget, sprunget, slået 
kolbøtter med næsten 50 
børn og tirsdag aften har 
Jeanet undervist 10-12 
udøvere i sommer-Zum-
ba.
Inliners, som også har 
været på hjulene i april 
måned, slutter af med et 
fremmøde på 29 rulle-
skøjteglade løbere.

På vegne af  
instruktørerne, Anja

En stor tak til alle Vakse Voksne for 
en dejlig sæson. Det er meget inspi-
rerende, når I møder så trofast op, og 
jeg glæder mig til næste sæson, der 
starter til september. Den 16. juni ta-
ger en del Vakse Voksne til Kongskil-
dedagen ved Tystrup sø, hvor vi i år 
kan komme på vandretur med natur-
vejleder og sejle i kano.
Traditionen tro får vi sjove aktiviteter 
på stranden sammen med andre fri-
ske seniorer.

Vi skal dyste i gamle idrætslege, krolf, 
bedste-volley, og petanque. Prikken 
over i’et er den lækre bålmad, efter-
middagskaffe, pandekager og fælles-
sang.
Er du interesseret i at høre nærmere, 
så kontakt mig på 22 21 23 25 eller 
berit@galberg.dk

Ha´ en god sommer. 
 Berit Galberg

Vakse Voksne seniorerhold M/k

Et øjebliksbillede fra 
Zumba-opvisningen.

Inliners slutter timen af  
med en gang hockey.

Voksenklubben er delt i 2 hold, et ef-
termiddagshold, med Holger som tov-
holder, og et aftenhold med Tulle.
Eftermiddagsholdet har haft Tove som 
underholder, med danske digtere og 
deres sange, og Sonja med Sct. Bendts 
kirke, først som viden base, og derefter 
med besøg i kirken.

Voksenklubbens aftenhold, tog på tur 
med Bente og Niels til Borneo, og sid-
ste gang inden sommerferien med Es-
ben Danielsen ( nyansat direktør for 
Lokale og Anlægsfonden)
En dejlig Vigersted- Dreng med vejen 
over Gimle i Roskilde, derefter tals-
mand for Roskildefestivalen og nu som 
direktør i L&K fonden. Den rigtige 
 

mand til posten, som gør så stor for-
skel, for dem der trænger mest i hele 
frivilligheds arbejdet, en klog, demo-
kratisk fantasifuld, og modig mand, 
dem er der virkelig brug for, vi ønsker 
stort tillykke til os allesammen.
Begge dele af klubben kører videre ef-
ter ferien, mere om det. 

Venlig hilsen Tulle Olsen

Voksenklubben
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Vigersted  
idrætsForening

nyt Fra dilettanten børne-dilettant

Så er vi i gang med at planlægge den 
nye sæson, og vi starter med revyen 
den første weekend i oktober, men:

hJælp  hJælp  hJælp  hJælp

Vi mangler skuespillere, hvis ikke Vi-
gersted-dilettanten skal gå en lang-
som død i møde efter 32 år. Vi er 
nogle der har været med i rigtig man-
ge år, så det kniber med at spille de 
unge elskende (og det bliver under 
alle omstændigheder alt for dyrt i 
sminke), så det ville være rigtig rart 
og måske ligefrem påkrævet med nyt 
blod i dilettanten. Man behøver over-

hovedet ikke have prøvet at stå på en 
scene før. Det aller vigtigste er, at 
man har lyst til at have det sjovt sam-
men med en flok ligesindede. Vi har 
den indstilling, at har man lyst, så får 
man lov. Og vi skal selvfølgelig nok 
hjælpe.

Så hvis du har lyst til at prøve »de skrå 
brædder« så meld dig til Niels Aren-
toft, Ågerupvej 28, tlf. 29675194 el-
ler 57525616.

Du kan være sikker på at blive modta-
get med åbne arme.

Rent praktisk, så øver vi torsdag aften 
i forsamlingshuset.

koM og Vær Med 
til at spille teater

Hvis du efter sommerferien går i 4. til 
og med 7. klasse, så har vi et godt 
tilbud til dig. Kom og vær med til at 
opføre et teaterstykke i Vigersted 
Forsamlingshus. Her har vi spillet 
børne-dilettant i 32 år, og vi synes, at 
den tradition skal føres videre. Vi har 
brug for både drenge og piger.

Vi øver hver torsdag fra 16.00 til 
18.00 og starter i midten af august. 
Det koster 300 kr. at være med, og 
for de penge får du en masse sjov på 
øvedagene og tre forestillinger d. 20., 
21. og 22. november.

I begyndelsen af juni bliver der delt 
sedler ud på skolen om et møde, hvor 

du så kan tilmelde dig og 
få mere at vide. Men hvis 
du allerede nu er interes-
seret er du velkommen til 
at kontakte:

Bente Holm 57525616  
    eller    
Marianne Piil 57538088.

Vi glæder os til at se dig og 
mange af dine kammerater.

Niels Arentoft

De glade skue-
spillere fra sidste 
børneforestilling.

ZuMba 

Sommeren er over os, og inden vi igen 
skal indenfor og danse Zumba igen, 
tirsdag og lørdag, vil jeg lige minde Jer 
om, at der i Vigersted Hallen, lørdag 
den 29. august 2015, afholdes et 
arrangement »Motion for Livsglæde«. 
Husk at læse i lokalaviserne, og op-
slag rundt omkring.

»Motion for Livsglæde« er et arrange-
ment til støtte for Foreningen for Can-
cerramte børn. Det er en landsdæk-
kende event, og p.t. er 40 haller rundt 
omkring i Danmark booket til dette ar-
rangement.

Al indtægt går ubeskåret til Forenin-
gen for Cancerramte børn. Alle vores 
udgifter forsøger vi at få ved sponso-

rer, og alle hjælpere på dagen er na-
turligvis frivillige – på den måde vil vi 
være i stand til at kunne være med til, 
at give foreningen og deres familier 
nogle gode oplevelser, i en svær tid.

Arrangementet afholdes i Vigersted 
Hallen, og der vil foruden Zumba, 
også være løb og spinning, så mulig-
heden for at støtte »Motion for Livs-
glæde« og samtidig få sved på panden 
skulle til stede. Læs mere om forenin-
gen på www.motionforlivsglaede.dk

Har du spørgsmål, eller kender du må-
ske nogen som vil støtte arrangemen-
tet, bedes du kontakte:    
Jeanet, tlf. 61460253,   
johansen.jeanet@gmail.com

Vel mødt i Vigersted Hallen, lørdag den 
29. august 2015.

På vegne af  instruktørerne, Anja

Man møder sjove 
mennesker når 

man spiller teater.



5

de grønne pigespeJdere

www.vigerstedspejder.dk

handy-woMans og  
drage-slagtning
Foråret er skudt i gang, og derved går 
mange i haven og skal ordne en mas-
se praktisk.

De 7 små Dværge (13+ pigerne) er 
i den forbindelse også blevet forbe-
redt på praktiske gøremål. De har ta-
get mærket Handy-Woman, hvor de 
har skulle lære at bruge forskelligt 
værktøj, alt lige fra en hammer til en 
rundsav.

Resultatet er blevet en flot ny trappe 
til spejdernes skurvogn, så man ikke 
længere er ved at falde, når man be-
nytter trappen.

Til at lære pigerne om værktøjet og 
dets funktioner, fik de kyndig vejled-
ning af en leder fra FDF Benløse, som 
til dagligt er tømmer. 

Samtidig har der også været tvær-
korpslig fejring af Sct. Georgsdagen 
som foregik på spejderstadion d. 23. 

april, hvor der skulle dræbes drager, 
læses spejderlov og -løfte op og knyt-
tes nye venskaber på tværs af korp-
sene. 

Fejringen af Sct. Georgsdagen er op-
stået gennem »Spejderne i Ringsted« 
som Vigersted Gruppe er en del af.

Tina Lund- Lassen, Tropsleder 

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

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 

Æg & Honning fra Eva´s landsted
Stalddørssalg af friske æg fra frit- 
gående høns samt egen honning.

Ejdamsvej 19, Vigersted

Tilsluttet den offentlige salmo-  
nellakontrol samt fødevare-  
styrelsens kontrolprogram.

Besøg: www.evaslandsted.dk

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

5
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Vigersted lokalråd

6

generalForsaMling  
i Vigersted lokalråd
I forbindelse med afholdelse af or-
dinær generalforsamling i Vigersted 
Lokalråd d. 19. april 2015, var der 
valg til bestyrelsen.

På efterfølgende lokalrådssmøde d. 
28. april 2015 blev lokalrådet kon-
stitueret som følgende:

Formand: Palle Kristoffersen 

Næstformand: Kim Petersen

Kasserer: Michael Kalmberg 

Sekretær: Kasper Rossing Hansen

Rådsmedlem: Anette Fog 

Rådsmedlem: Per Hermansen

Rådsmedlem: Peter Hansen

Suppleant: Laura Rossing 

Suppleant: Berit Galberg 

 

Referatet af  generalforsamlingen kan 
læses på Vigersted Lokalråds hjem-
meside: www.vigersted.net

aktuelt Fra   
lokalrådet
Vigersted Lokalråd arbejder videre 
med den række af trafiksikkerheds-
problemer som vi de seneste år har 
været i dialog med Ringsted Kom-
mune om. Herunder stiforbindelse 
mellem skole og børnehus, krydsen-
de fodgængere mellem Degnebak-
ken og skolen på Snekkerupvej og 
tilsvarende krydsningen af Ågerupvej 
ud for skolen.

Cykelstiforbindelsen mellem Viger-
sted og Hovedvejen, som er politisk 
besluttet, begynder også at røre 
på sig lokalt. Mere om den i næste 
Lokalnyt.

Endelig arbejder lokalrådet videre 
med realiseringen af tankerne i hel-
hedsplanen for Vigersted. 

Vigersted Lokalråd 
v/ formand Palle Kristoffersen,

 pal@slke.dk

www.vigersted.net

skt. hans aFten
Vi kan desværre ikke lave bål hvor vi plejer.

Vi arbejder ihærdigt på at finde et sted hvor det kan lade sig gøre,  
for vi må da have et bål i Vigersted.

Hold øje med plakater rundt omkring i byen, når tiden nærmer sig.

På aktivitetsudvalgets vegne  

Bente Holm

lege og gaMle spil For hele FaMilien
sæt kryds i kalenderen d. 8. august kl. 11.00 - 14.00
En instruktør fra Gerlev Legepark stiller op med en spillestand med 
rekvisitter til fælleslege samt 12-14 gamle spil fra hele Europa.

Der er mulighed for at lave turneringer, hvor deltagerne konkurrerer 
indbyrdes.

Alle deltagere bliver aktiveret, og får måske lidt sved på panden, men 
garanteret et godt grin. 

Så mød op på sportpladsen ved hallen med madkurv og tæppe og få en 
sjov dag med familie og naboer.

I tilfælde af regn foregår det i hallen. 
På aktivitetsudvalget og idrætsforeningens vegne

Bente Holm 

sæt                  i kalenderen
Aktivitetsudvalget inviterer igen i år til Kildemarked på Kirkeengen   

d. 6. september kl.11.30 - 16.00.

Lokale borgere kan få en bodplads gratis på ca. 3 x 3 meter.   
Bestil bod på morpiil@piil-gruppen.dk  eller berit@galberg.dk   

Husk at oplyse, hvad I tager med I Jeres bod af hensyn til indretning  
af markedspladsen.

Læs mere i næste nummer af LOKALNYT om dagens program eller  
på hjemmesiden www.vigersted.net

Marianne Piil og Berit Galberg tlf. 22 21 23 25

Kildemarked 2014.
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Vigersted ForsaMlingshus 

7

soMMerhilsen
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god 
sommer og håber, at alle får en masse 
energi af solens varme stråler, nå ja, 
husk solcreme. Vi holder ikke fri i 
sommerferien, da vi har rigtig mange 

udlejninger, men det er jo rigtig dej-
ligt. På trods af det store arbejde, der 
ind imellem er, havde alle mod på at 
fortsætte som bestyrelsesmedlem-
mer efter generalforsamlingen.

Endnu en gang rigtig god sommer.

På bestyrelsens vegne Bente 
Holmbn@dlgmail.dk

www.vigerstedforsamlingshus.dk

nyt Fra børnehuset  
I skrivende stund er foråret kommet til 
Børnehuset og vi er færdige med at 
stå på hovedet i glemmekassen efter 
makkeren til de nyeste vanter.

Skovprojektet for 2010- og 2011- 
drengene sluttede i slutningen af 
marts og en fredag i april var foræl-
drene inviteret til bålpandekager i 
Kærhave skov. Der var fuld gang i den 
lange balancesti og også i de med-
bragte fiskenet. Det er nu pigegrup-
pens tur - og de kan godt glæde sig!

Til forældremødet d. 28. april hørte vi 
opdelt i Solsikker/Valmuer, Klokke-
blomster, Margueritter og Skolegrup-
pen om vores børns nærmeste hver-
dag og så også billeder og små film. 
Det var en fin aften, der også bød på 
lidt tid til forældresnak. 

21. maj sluttede Leg og Bevægelse 
for 09 børn med afslutning i Ringsted 
Hallen. Forældrene havde mulighed 
for at komme og se, hvad ungerne 
havde lært i løbet af året. Børn og 
personale har nydt at komme til Ring-
sted og være sammen med andre in-
stitutioner. Det har været sjovt og læ-
rerigt!

I løbet af foråret/
sommeren har sko- 
legruppen brobygning. 
Over 8 gange 
besøger de 9 børn 
skolen og deltager i 
SFO’en eller skoleda-
gen. D. 19. juni 
holder skolegruppen 
en lille afslutnings-
fest, hvor forældrene 
er velkomne til at 
komme og se, hvad ungerne har 
lavet på deres skolebesøg. 

I vuggestuen  er der budt velkommen 
til Cecilia og Halfdan. Der er indkøbt 
en ny politimotorcykel, som bliver flit-
tigt brugt og blev vist frem til bedste-
forældredagen d. 8/5!

På bestyrelsens vegne, 
Julie Ellekrog Zeuthen

Vigersted børnehus

Vigersted børnehaVe

Leder: Anette Demuth
Snekkerupvej 12, Ringsted
Tlf. 57 62 70 80

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

sæt X i kalenderen 
den 12. juni for der 

holder vi sommerfest.  

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

www.vigersted-skole.dk

Vigersted skole
Skoleleder Jette Wase Hansen
Ågerupvej 1, Ringsted
Tlf. 57 62 76 00 | Fax  57 62 73 88
Lærerværelse: 57 62 76 34
e-mail: vigerstedskole@ringsted.dk
www.vigersted-skole.dk

Skolebestyrelsesformand: 
Anni Pedersen, Skjoldnæsvej 111, 
4174 Jystrup, mobil 41158209, 
anni4100@live.dk 

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

eleMenter Fra FolkeskolereForMen på Vigersted skole
Udover bevægelse (se andet sted i 
artiklen) fremhæves tre elementer:

udViklingssaMtaler

Alle vores elever har tilknyttet en 
kontaktperson - og det tilstræbes 
at elev- og kontaktperson har 
jævnlige samtaler. Vores intention 
med en månedlig samtale har des-
værre ikke helt kunne holde for alle 
elevers vedkommende. Vi evaluerer 
praksis i øjeblikket med henblik på 
justering næste skoleår. 

Vi er dog ikke i tvivl om at tiltaget 
fortsætter - vi får mange positive 
tilbagemeldinger fra såvel elever, 
som forældre - samtalerne styrker 
elevens trivsel og læring og øger 
deres bevidsthed om egen læring, 
ressourcer og udviklingspotentialer.

klasseMøder

Alle klasse har et fast ugentligt 
lærerstyret klassemøde efter en 
fælles model. Klassemøderne er af 
en halv times varighed.

På klassemøderne arbejdes sy-
stematisk med elevernes sociale 
og personlige kompetencer. Det 
overordnede mål med klassemø-
derne er at styrke elevernes trivsel 
og læring. 

understøttende   
underVisning i øVrigt

Vi har gjort nogle erfaringer med 
den understøttende undervisning, 
som vi inddrager i tilrettelæggelsen 
af næste skoleår. 

Overordnet skal den understøt-
tende undervisning enten:

•  Have direkte sammenhæng med  
 undervisning i Folkeskolens Fag. 

•  Have direkte sammenhæng  
 med Folkeskolens obligatoriske  
 emner(Færdselslære + Sund- 
 heds- og seksualundervisning og  
 familiekundskab + Uddannelse  
 og job).

•  Sigte mod at styrke elevernes:  
 Læringsparathed - Sociale  
 kompetencer - Alsidige udvikling  
 - Motivation og trivsel.

beVægelse og draMa
Skolebestyrelsen på Vigersted 
Skole har i samarbejde med le-
delse og medarbejdere peget 
på at skolens arbejde med be-
vægelse og drama som integre-
rede elementer skal fortsætte og 
gerne udvikles yderligere, såle-
des at de to ting også fremover 
fremstår som et særkende for 
Vigersted Skole.

På Vigersted Skole tilbyder vi 
eleverne i udskolingen Drama 
som valgfag - herunder vores 
Turnéteater, som tilrettelægges 
i samarbejde med SSP. Forestil-
lingen er på turné på skolerne i 
Ringsted Kommune. 

I indskolingen arbejdes for ek-
sempel med matematikteater, 
senest har 3. klasse opført fore-
stillingen »Mattebatteby« for hele 
indskolingen - både elever og 
forældre. 

Bevægelse er nu ved at blive et 
integreret element i den fagfag-
lige undervisning. Der er udviklet 
bevægelsesformer og materialer 
til de forskellige fag i løbet af 
skoleåret, ligesom der er indkøbt 
forskellige remedier. Eleverne 
efterspørger bevægelsesdelen, 
som de ser som gode break i en 
lang skoledag - og mange give 
udtryk for at de lærer det faglige 
bedre via bevægelse.

nyt Fra Vigersted skole
Vi nærmer os nu afslutningen på sko-
leåret 2014-2015 - det første sko-
leår med den nye Folkeskolelov. Det 

har været et spændende år – med 
nye tiltag og en længere skoledag for 
eleverne. 

Vi evaluerer tiltagene og effekten af 
dem og er i fuld gang med planlæg-
ningen af næste skoleår. 

8
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Minibogbussen

Fjellebrovang v/ Fjellebrohuse 34
Onsdag 16.45 - 17.15

Nordbæksvej v. Legepladsen 
Onsdag 17.30 - 17.45

Vigersted Forsamlingshus
onsdag 18.00 - 19.15

ringsted dagpleJe
Leder Lone Schiøtt
Tlf. 57 62 81 20

pleJecenter ortVed

Roskildevej 498, Ringsted
Tlf. 57 62 77 40

Leder Marianne Micheelsen 
Tlf. 57 62 77 45

Forårskoncert
torsdag den 28. maj kl. 16.00 
- 18.00 afholder Vigersted Skole 
årets Forårskoncert, hvor alle ele-
ver fra 0. - 6. klasse spiller og 

synger. Deadline for dette indlæg 
ligger før koncertens afholdelse, 
hvorfor der ikke kan refereres fra 
koncerten. 

ny hJeMMeside

Vigersted Skoles nye hjemme-
side er nu gået i luften. Målgrup-
pen for hjemmesiden er nye ele-
ver, forældre, medarbejdere og 
samarbejdspartnere. 
Ændringen i målgruppen be-
tyder at indholdet er målrettet 
denne gruppe - og at en del in-
formationer, som tidligere fand-
tes på hjemmesiden nu ligger 
på ElevIntra, ForældreIntra og 
Personaleintra, som er for de 
nuværende elever, forældre og 
medarbejdere.

8c kæmper i 
stafet-vendespil med 
begreber og picto-

grammer i fysik/kemi 
- undervisningen.

3. klasse opfører 
Mattebatteby.

9
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www.rosenmark.dk

naturdagpleJen i snekkerup

siden sidst
Fårene har fået nogle søde lam, og vi 
håber på, at vores tykke geder snart 
får kid. 

Vi har fået to meget store, søde og 
tamme kaniner, som hedder Blob og 
Bella. De bor og løber frit i dagpleje-
haven blandt børnene. 

Vores fritgående høns, som både bor 
i dagplejehaven og stalden har fået 
en masse søde kyllinger, og kattene 
har fået mange søde killinger. Vi har 
sået blomster og grønsager.

Hvis I ønsker en plads hos mig eller 
at blive skrevet op på venteliste, kan 
I ringe til mig. Jeg har en ledig plads 
til oktober 2015. Derefter er der 
først en ledig plads igen til november 
2016. 

Med venlig Hilsen
Naturdagplejen 

  v/ Annette Rosenmark
Snekkerupvej 58
Tlf. 2287 9837  

Se mere på www.rosenmark.dk

Med risiko for jord under 

neglene og røde kinder

10
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bonderøVen    
i kVærkeby
Bonderøvens besøg i Kværkeby blev 
en stor succes. Fest - og gymnastiksal 
var fyldt til sidste plads, og han un-
derholdt forsamlingen i godt to timer. 
Der blev fortalt om tiden før Kasta-
niegården - lige fra skoletiden til op-
holdet hos samerne, hvor han blandt 
andet lærte at fange rener. Men selv-
følgelig fyldte TV-udsendelserne om 
Kastaniegården meget, og det var jo 
nok også det, publikum forventede. 
Det blev en aften, vi sent vil glemme 
i Borgerforeningen – det var arbejdet 
værd, at få Frank til Kværkeby.  

porcelænsudleJning
Foreningen udlejer porcelæn, 
bestik og supersmart popcorn-
maskine til rimelige priser.

Kontakt Finn Andersen, 
Fjellebrovang 27
tlf. 2857 8431
e-mail: fia@ringsted.dk

FJellebro - kVærkebyegnens borgerForening

caFeaFten Med   
niels skriVer 

Det er ved at blive en tradition at 
afholde cafeaftener i Kværkeby, og 
i april måned fik vi besøg af Niels 
Skriver, der underholdte med John 
Mogensens største hits, men ud over 
dette vi fik også smagsprøver på det 
store repertoire, som Niels spænder 
over. Det blev en fantastisk aften, hvor 
publikum ikke kunne lade være med 
at synge med. Ind imellem fortalte 
Niels nogle sjove anekdoter, og vi fik 
da også lidt at vide fra tiden omkring 
Storkespringvandet tilbage i 60’erne.   

Skal du sælge?
Bestil et gratis salgstjek,  

så hjælper vi dig godt videre.

EDC Selandia Vejgaard & Partnere

Tlf. 56 82 00 95

på tur Med   
borgerForeningen  
Juni og august byder på to ture med 
Borgerforeningen. Den 13. juni går 
turen til Frilandsmuseet, og den 29. 
august besøger vi Operahuset og Ar-
bejdermuseet. Begge arrangementer 
omtales i yderligere i dagspressen, 
og tilmelding skal ske til Aase Steg-
mann på tlf. 3027 5526. Her får man 
et bookingnummer, og først til mølle 
princippet gælder ved begge ture. . 

oktoberFest   
den 3. oktober 

Planlægningen af Oktoberfesten er i 
fuld gang, og igen i år er det lykke-
des at få Katja og Rene til at komme 
og underholde. Der er lagt op til en 
festlig aften med topunderholdning, 
en flot festmenu og masser af spons-
orgaver fra Borgerforeningens mange 
sponsorer. Tilmelding til festen og 
bordbestilling skal også ske til Aase 
Stegmann. Yderligere omtale af fe-
sten i dagspressen.  

11
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kVærkeby Friskole

www.kvaerkebyfriskole.dk

Mine Første indtryk 
soM skoleleder
Jeg har nu været skoleleder på Kvær-
keby friskole siden Vinterferien og i de 
9 uger, hvor jeg har været en del af 
hverdagen på skolen, har jeg oplevet 
en dejlig lille friskole, hvor alle ken-
der alle, hvor interessen for skolens 
liv ligger lige under huden på, elever, 
forældre, bestyrelse og personalet og 
hvor lysten til at tænke nyt, går fint 
hånd i hånd med fastholdelsen af alt 
det gode, som vi allerede gør i dag.

hVad indeholder   
en god skole
Som ny skoleleder har jeg selvfølgelig 
også en masse tanker om, hvad vi kan 
udrette og udvikle Kværkeby Friskole 
hen imod i fremtiden. Jeg vil dog af-
holde mig fra, at komme med en mas-
se bud på, hvad jeg tænker og tror 
omkring skolens videre udvikling. For 
mig er det mere vigtigt, at jeg kom-
mer ind under huden på den kultur. 
som findes på skolen i dag og lærer 
bestyrelsen, personalet og eleverne 
rigtig godt og kende.

Jeg vil dog gerne udmelde følgen-
de områder, som, jeg mener, er 
centrale, for en rigtig god skole:

•  En skole der vil det gode forældre- 
 samarbejde, hvor forældrene føler  
 sig godt informeret og hvor foræl- 
 drene tager ejerskab af deres  
 barns skolegang og skolens vær- 
 dier. 

•  En skole, der er professionel i hele  
 sin tilgang til sit virke og som ev- 
 ner at udvikle den enkelte elevs  
 potentialer, både fagligt og per- 
 sonligt. 

•  En skole, hvor der ikke er for man- 
 ge elever i klasserne.

•  En skole hvor eleven lærer, at tage  
 ansvar for sin egen skolegang og  
 hvor skolens samtidig evner at ud- 
 melde klare forventninger til ele- 
 ven, som han/hun kan leve op til. 

•  En skole, der både evner at danne 
 og uddanne sine elever.

•  En skole, hvor den enkelte elev fø- 
 ler sig set, som den de er og hvor 
 eleverne føler sig som en del af et  
 fællesskab, samtidig med, at de  
 har lov til at være sig selv.

•  Et personale, der tager ejerskab til  
 skolens liv og udvikling og som har  
 nogle arbejdsforhold, der sikrer, at  
 de har overskud til at lave god un- 
 dervisning og skabe gode relatio- 
 ner til elever og forældre. 

•  En skole, hvor det forpligtende fæl- 
 lesskab er hele omdrejningspunk- 
 tet for dens virke. Den der føler  
 sig som en del af et fællesskab,  
 føler også et naturligt tilhørsfor- 
 hold. 

•  En skole, hvor fokus ikke er på  
 hvad du må og ikke må, men som  
 evner at få eleverne til at tænke -  
 hvad er rigtigt og hvad er forkert.

skolens    
Værdigrundlag
Bestyrelsen har udmeldt, at det efter 
2,5 år er naturligt, at vi evaluerer sko-
lens værdigrundlag, med henblik på 
at se på, om der er behov for at vi-
dereudvikle det. Vi har allerede sam-
men igangsat dette arbejde og besty-
relsen, personalet og ledelsen mødes 
allerede en hel dag, den 5. juni, hvor 
vi arbejder videre med at få videreud-
viklet et værdigrundlag, som alle kan 
tage ejerskab for og som vi profes-
sionelt kan arbejde videre med, når vi 
videreudvikler skolen.

I vil høre mere om dette, når vi er 
kommet videre med arbejdet.

VelkoMMen til   
nye eleVer 
Det er altid dejligt, når vi kan byde 
velkommen til nye elever på Kvær-
keby Friskole, og her efter Påsken 
har vi budt velkommen til Astrid fra 
5. klasse, Liva fra 6. klasse og Bea-
trice fra 2. klasse. Derudover har vi 2 
elever der er/skal på prøve i 4. og 1. 
klasse. Endelig har vi flere forespørgs-
ler fra forældre, der er interesserede 
i at besøge skolen, med henblik på at 
starte op. Til gengæld har vi måttet 
sige farvel til Mikkel fra 1. klasse, fordi 
han er flyttet til Nordsjælland. Det er 
rigtig dejligt at se, at interessen for 
skolen er stor og at personalet og ele-
verne er rigtig gode til at tage imod 
nye børn.

generalForsaMlingen 
I sidste uge afholdt skolen sin årlige 
generalforsamling og det var her rig-
tig dejligt at opleve, at der var næsten 
50 personer der deltog. At kombinere 
generalforsamlingen med fælles spis-
ning er en rigtig god ide, der skabte 
den særlige følelse af hvad en friskole 
kan, når fællesskabet lever. Der var 
naturligt også udskiftninger i sam-
mensætningen af bestyrelsen, hvor 
Andreas, Henrik og Kenneth, samt 
Sanne havde valgt at stoppe efter at 
have lagt et kæmpestort arbejde i pro-
jektet siden opstarten. I den korte tid, 
som jeg har været med har jeg klart 
mærket, at de har lagt et kæmpestort 
arbejde i skolen gennem årene. Dejlig 
var det derfor også at opleve, at der 
var 4 nye forældre, der har valgt at 
træde ind i bestyrelsesarbejdet for at 
fortsætte det vigtige arbejde som lig-
ger foran os. Jeg glæder mig meget til 
at arbejde sammen med jer. 
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kVærkeby Friskole 
udstiller på ringsted 
bibliotek 
I forlængelse af vores gode emneuge 
under temaet Kværkebys lokalhistorie, 
har vi fået lov til at udstille elevernes 
fine arbejde. Vibeke Svenningsen har 
været så heldig at få en aftale i stand 
med dem, og vi har dermed fået lov 
til at lave en udstilling fra den 5. maj 
- til den 20 maj. Ringsted Bibliotek er 
altid et dejligt sted at besøge, hvor 
eleverne har mulighed for at låne bø-
ger, musik og meget andet. Så besøg 
endelig biblioteket og se udstillingen.  

skolens nye   
hJeMMeside  
Lige efter Påske, åbnede vi op for sko-
lens nye hjemmeside. Vi har længe 
ønsket at få opdateret hjemmesiden, 
så vi kan vise alle interesserede, hvem 
vi er og hvad vi står for. Vi håber, at 
den nu fremstår overskuelig og at den 
bedre viser og fortæller om vores dej-
lige lille friskole. Samtidig har vi også 
lavet en ny Facebook profil, hvor vi 
løbende vil lægge stort og småt fra 
skolens liv og hverdag op. Vi har lagt 
et menupunkt på hjemmesiden, der 
direkte fører til profilen.

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

børneklub og teenklub i kVærkeby

www.facebook.com/indremissionringsted

Har du lyst til at høre om Gud og Je-
sus, så holder Danmarks folkekirkeli-
ge søndagsskole børneklub hver tirs-
dag fra 16.00 til 17.30. Er du mellem 
0 og 9 år, så er du meget velkommen. 
Når vi mødes hygger vi med safte-
vand og kage, høre en bibelhistorie 
og leger eller er kreative. 

Hver mandag fra kl. 19.00-20.30 
holder vi teenklub, hvor alle teenage-
re, fra 6 klasse og opefter er velkom-
ne. Kom til en hyggelig aften, med bi-
belhistorie, kreativitet, kagespisning. 
Vi arrangerer også træklatring, bager, 
hoppeborg og overnatning.

Vi tror på, at Bibelen er Guds ord, og 
at vi her kan lære Gud at kende, og 
lære hvor stor Guds kærlighed er til 
os. Vi tror på Jesus Kristus. At han er 
Guds søn, og at han gik her på jorden 
for ca. 2000 år siden.

For at høre mere, kontakt Britta 
Fjeldal på tlf. 25 62 22 68.

Vi mødes på Lindegårdsvej 10.

Teenklub.

Børneklub.
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FuglereserVatet er  
Fuld aF opleVelser
Er du ikke allerede medlem, er det en 
overvejelse værd. Som medlem i Fug-
lereservatet kan du gå ture, når det 
passer dig bedst - og du kan deltage 
i de mange arrangementer. Et med-
lemskab dækker en hel husstand for 
beskedne kr. 200 om året. Mere end 
325 familier er en del af reservatet – 
de fleste fra lokalområdet.

arrangeMenter  
For alle:
•  Rundtur med guide søndag 31. 

maj kl. 10. Blå Flag. Bjergvej 77

• De Vilde Blomsters Dag   
 søndag 14. juni kl. 10.   
 Blå Flag. Bjergvej 77.

• For interesserede nye medlemmer.  
 16. august kl. 10. Bjergvej 77.

• Alle årets arrangementer kan ses  
 på hjemmesiden:    
 www.fuglereservat.dk

arrangeMenter   
For MedleMMer:
•  Medlemstur til Ravnstrup Sø   

1. juni kl. 17.    
Se www.fuglereservat.dk

• VIP-tur for nye medlemmer søndag  
 den 14. juni kl. 14. Bjergvej 77.

• Sommerfugle, insekter og blomster  
 9. august kl. 10. Bjergvej 77. 

• De Små Fisker 16. august kl. 9.30.  
 Max. 15 børn med voksendelta- 
 gelse. Kr. 50 pr. barn. Bjergvej 77.

• Sommertur for medlemmer   
 den 30. august kl. 10, Bjergvej 77.

indMelding
 • Indbetal kr. 200 til foreningens  
 bankkonto: Reg. nr. 6823 konto  
 nr. 1022168. Send samtidig en 
 mail til info@fuglereservat.dk og  
 opgiv dit navn, adresse, telefon og  
 mail. Herefter modtager du et med- 
 lemskort på mail og de fremtidige  
 Nyhedsbreve. Eller ring til Jon Feil- 
 berg, tlf. 40 15 05 98.

FuglereserVat.dk

www.fuglereservat.dk

nyhedsbreVe Fra   
FuglereserVatet
 Gå ind på www.fuglereservat.dk og 
tilmeld dig Nyhedsbrevene. 

hJeMMesiden   
www.FuglereserVat.dk 
Hjemmesiden er altid et besøg værd. 
Her kan du bl.a. se de sidste observa-
tioner og fotogruppens flotte billeder 
fra reservatet.

Fuglereservatet
Formand Peter Hansen
Telefon 20 83 60 90

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

57 61 22 39
- vi svarer hele døgnet

Nørregade 43 • Ringsted
www.bedemand-berner.dk

Ringsted Begravelsesforretning
Lizzi og Per Christensens eftf. Grundlagt i 1876

teedeedddd

Et spørgsmål om tillid
Claus Berner Pernille Slott FobianAnne Holberg

De små fisker.

Blomster og mennesker.

Morgenkaffe ved huset.
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Vigersted og kVærkeby kirker

vigersted-kvaerkeby.dk

sogneudFlugten septeMber 2015 - en Fornyet tradition!

tirsdag d. 1. september kl. 11.50

»Tilbage til gamle tider« kunne årets 
overskrift være - eller »Der er så yn-
digt ude på landet«. 

Vi skal til skønne Sydsjælland – og 
bussen fra Solrød Turistfart kører 
også efter »gamle tider«:

afgang kværkeby tidl. brugs   
kl. 11.50 

afgang Vigersted p-plads   
kl.11.50

afgang ortved plejecenter   
kl. 12.00

Sydpå går det ad den slagne vej til 
Holsteinborg Gods, der ligger enestå-
ende smukt ud til kysten med øer, 
holme og små vige og indsøer. Alle-
rede i 1200 tallet lå her et borgsted, 
men den nuværende hovedbygning 
er fra 1598 i sin ældste grund og 
ændret mange gange siden. Det er et 
af Danmarks smukkeste godser, - et 
rigtigt eventyr slot. Her gæstede H.C. 
Andersen familien, og blev inspireret 
af den smukke natur og landskabets 
idyl. Vi får en rundvisning i H. C. An-
dersens stuer og i kirken.

Derefter triller bussen os lige om hjør-
net til Menstrup Kro, hvor kaffebordet 
med boller og lagkage venter os kl. 
14.30.

Og så er der mulighed for 
landskabelige overraskel-
ser, vi skal se lidt af den 
smukke kystlinie, og ad 
idylliske, romantiske veje 
over Tystrup Bavelse sø-
erne tilbage til det kend-
te.

Kl. 18.30 er der aftens-
mad på Overdrevskroen, 
hos Søren og de rare 
mennesker, der serve-
rer fin og god mad. Kl. 
20 er der ombordstigning 
i bussen, og så hjem til en 
velfortjent aftenslur.

Hele den herlighed koster 
i år 125, - kr. som betales 
i bussen. 

Tilmelding til udflugten 
sker til sognepræsten på 
tlf. 57 52 52 35 / mail: amnm@km.
dk med angivelse af  alle deltageres 
navn, adresse og tlf. nr., samt angi-
velse af, hvor man ønsker at stige på 
bussen, - og evt. aftale om at blive 
hentet hjemme/ ønske om transport i 
minibus uden trin. 

Blomsterhjørnet
møllevej 2a
4140 Borup
tlf. 57527711

Værtindegaver, 
buketter, planter 
og alt i begravelse

H. C. Andersen.

Det første Juletræ i Danmark 
blev pyntet og tændt på Hol-

steinborg gods i 1808.

Holsteinborg Gods.

 Smukke gamle 
Menstrup Kro.

15
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Vigersted og kVærkeby kirker

soMMerkoncert Med englekoret

skal du konFirMeres i 2016?ungdoMskoret 
starter igen

Efter at have holdt et års pause, så 
starter ungdomskoret op igen. Det 
bliver for piger i alderen 12-18 år og 
vi håber, at både gamle og nye san-
gere vil have lyst til at være med.  Det 
kræver intet andet en lysten til at lære 
at synge. Koret synger mest rytmiske 
korsange og medvirker i Vigersted og 
Kværkeby kirker ved bl.a. »Ung kirke«-
gudstjenester ca. 5 gange på et år.

Koret starter den første uge i septem-
ber og kommer til at øve enten ons-
dag eller torsdag. 

Det nøjagtige tidspunkt vil man kunne 
finde på kirkernes hjemmeside og i 
dagspressen i august måned. Man er 
også velkommen til at ringe til korle-
der Mia Engsager på 26256490 for 
nærmere information.  

Koncert med Moussa 
Diallo og Englekoret 

d. 8. november 2014.

onsdag d. 17. juni 
kl. 19.00    
i kværkeby kirke

En fantastisk sæson 
med kirkernes børnekor 
»Englekoret« nærmer sin 
afslutning. Der er 16 
børn i koret, som alders-
mæssigt spænder fra 2. 
– 5. Klasse. De har glæ-
det en masse mennesker 
med deres dejlige sange 
i kirkerne til jul, påske og 
pinse og i efteråret sang 
de koncert sammen med 
Moussa Diallo, da han 
var på besøg med sin trio 
i Vigersted kirke. 

Efter sommerferien er de klar med fle-
re spændende projekter. Bl.a. venter 
en cd-indspilning af 11 sange, skre-
vet af kirkernes organist og korleder 
Mia Engsager, som skal blive til en cd 
med tilhørende nodebog. Det bliver 
en opfølger til korbogen »Drømme-
land«, som udkom i 2010, hvor Eng-
lekoret ligeledes medvirkede.

Men inden da har man mulighed for 
at komme og høre koret i Kværkeby 
kirke, hvor de afholder deres årlige 
sommerkoncert onsdag d. 17. juni kl. 
19. Her vil man kunne høre en masse 
dejlige sange for børn.

Efter koncerten vil der være kaffe og 
saft i våbenhuset. Alle er meget vel-
komne.

Skolereformen har stadig ikke fundet 
sin endelige form, måske bliver sko-
ledagen endnu længere efter som-
merferien. Det gør det mere end 
almindeligt svært at planlægge kon-
firmandforløbet.

Højst sandsynligt kommer undervis-
ningen til at ligge tirsdag eller onsdag; 
der bliver 2 hold og midtvejs i forløbet 
bytter konfirmanderne hold. Organist 
Mia er med i undervisningen, og vi 
gør os umage med at tilrettelægge et 
forløb, der både giver indblik og ople-
velse. At deltage i gudstjeneste hører 
med til konfirmandforberedelsen. Ud-
over den faste ugentlige holdunder-
visning, bliver der også nogle enkelte 
temadage og weekendforløb, der hø-
rer med til undervisningen. 

Hvis du næste skoleår går i 7. klasse 
Kværkeby eller Vigersted skole og 
gerne vil konfirmeres i maj 2016, så 
skal du møde op til KONFIRMAND-
INDSKRIVNING torsdag d. 18. juni 
mellem kl. 17 - 19 efter »åbent hus 

princip«. Forældre og konfirmand 
dukker op, bliver skrevet op og får ud-
leveret informationsmateriale. Det er 
rart at få hilst på hinanden og få sat 
ansigt på, og at få set det sted, hvor 
en del af undervisningen foregår. 
Konfirmandforberedelsen begynder 
i slutningen af august, lige lidt efter 
skolestart. Vi glæder os til at se jer!

En af oplevelserne i forløbet er det 
store konfirmandtræf i Roskilde, hvor 
flere tusind konfirmander samles i 
Roskilde Domkirke, der danner ram-
men om et altid spændende event. 

Den flotte Helligånds-
due med konfirman-

dernes bønner.



17

www.vigersted-kvaerkeby.dk

Sangcafeen har fået en dejlig start. Til 
første sangcafe mødte 14 personer 
op, det var helt overvældende. Tiden 
fløj af sted med den ene dejlige sang 
efter den anden.

Vi fik stor hjælp af vores organist Mia 
og alle kunne synge med!

Vi har lige fået den nye udgave af 
Højskolesangbogen og den er med 

stor skrift, hvilket er en lettelse 
for os alle.

Der bliver fortalt dejlige historier fra 
»Gamle dage« når det lige passer med 
en valgt sang eller salme!

Alt i alt, en meget hyggelig formiddag 
som vi har afsluttet med lidt mad og 
kaffe.

Tanken er at fortsætte til efteråret og 
gerne den sidste torsdag i måneden, 
men det må jeg meddele senere. Alle 
er velkomne – alle kan synge!!

Ha’ en rigtig god sommer og så håber 
jeg, at vi alle mødes igen til august – 
der er jo mange dejlige sange vi ikke 
har nået endnu!!

Tak for nogle gode oplevelser.

Lena Uldall

sangcaFe i konFirMandstuen i Vigersted

nørkleblubben i Vigersted
Vi har haft en dejlig sæson i vores hyggelige strikke-
klub. Vi har været så heldige at få nogle nye »nørklere« 
med, så vi sidder 10 personer hver onsdag og hygger 
med strikke- eller hækletøj. 

Der er også tid til kaffe/te og brød og udveksling   
af gode og nye ideer.

Alle er velkomne - vi har garn, opskrifter og  
strikkepinde!

Vi starter igen til august og mødes   
hver onsdag (undtagen i ferier) kl. 9 - 12.

Hvis der er nogen, som ligger inde med garn/ 
garnrester så er vi stadig meget interesserede, da 
vi bruger meget garn til strikning af tæpper bl.a.

Vores produkter vil stadig blive foræret væk til 
trængende og en del sælger vi, så vi fortsat kan 
donere penge til velgørende formål.

Tak for nogle dejlige og spændende timer i jeres 
selskab.

Lena Uldall

Tlf. 57 52 56 17 / mobil 21 19 48 17
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kirken 

hVor henVender
 Man sig Ved dåb, 
begraVelse MM.?

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

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

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

sognepræst
anne-Marie nybo Mehlsen, 
Vigersted Præstegård, Vigerstedvej 2
Tlf. 57 52 52 35 - amnm@km.dk
Fridag mandag

sekretær Ib Aagaard Bank 
træffes onsdag formiddag i præstegår-
den 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

siden sidst

Vigersted sogn

dåb
07.02.15  Emily Benn
07.02.15  Bertram Cessford   
 Munkskov 
15.03.15  Julie Bergmann Andersen

Viede
28.02.15  Mianne Heyn og  
 Martin Skytte Sørensen

døde
06.02.15  Annette Tonn-Petersen
18.02.15  Ruth Lillian Tonn-Petersen
22.02.15  Grethe Krestine Nielsen
01.03.15   Helga Johanne Jensen 
20.04.15  Johannes Lorentzen   
 Nørregaard

kVærkeby sogn

dåb
22.02.15  Sandra Marloth Jørgensen 
28.02.15  Lasse Handberg  
18.04.15  Sofia Eva Dittmer   
 Nielsen 
18.04.15  Olivia Vilken Buch   
 Klein 

døde
16.02.15  Susan Bitsch Rasmussen
04.03.15  Lillian Ruth Hansen
28.03.15  Lis Dyrlev Nielsen
09.04.15  Else Ola Rasmussen

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

18
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gudstJenester M.M.

dag kirkeåret tid sted inFo
14. juni 2. s. e. trinitatis   9.00

10.30
Vigersted Kirke *
Valsølille Kirke * 

16. juni Tirsdag 10.30 Plejecenter Ortved *

17. juni Onsdag 19.00 Kværkeby Kirke Sommerkoncert med Englekoret

18. juni Torsdag 17-19 Konfirmandstuen Konfirmandindskrivning

21. juni 3. s. e. trinitatis   9.00 
10.30

Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke (dåb)

28. juni 4. s. e. trinitatis 10.30 Vigersted Kirke

  2. juli Tirsdag 10.30 Plejecenter Ortved 

  5. juli 5. s. e. trinitatis   9.00
10.30

Valsølille Kirke
Kværkeby Kirke

12. juli 6. s. e. trinitatis   9.00
10.30

Jystrup Kirke
Vigersted Kirke

14. juli Tirsdag 10.30 Plejecenter Ortved 

19. juli 7. s. e. trinitatis   9.00
10.30

Valsølille Kirke
Kværkeby Kirke

26. juli 8. s. e. trinitatis   9.00
10.30

Vigersted Kirke * 
Valsølille Kirke * 

  2. august 9. s. e. trinitatis   9.00
10.30

Valsølille Kirke *  
Kværkeby Kirke *

  4. august Tirsdag 10.30 Plejecenter Ortved *

  9. august 10. s. e. trinitatis   9.00
10.30

Vigersted Kirke *
Valsølille Kirke * 

16. august 11. s. e. trinitatis   9.00
10.30

Kværkeby Kirke *
Jystrup Kirke *

18. august Tirsdag 10.30 Plejecenter Ortved 

23. august 12. s. e. trinitatis 10.30 Vigersted Kirke

30. august 13. s. e. trinitatis   9.00
10.30

Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke

(i tårnrum)

19

kirkebilen
Der er mulighed for at blive kørt til og fra 
gudstjenester og arrangementer for dig, 
der ikke kan køre selv. Ring og hør nær-
mere hos præsten på tlf. 57 52 52 35.

* = v/ Lars Storm Kristensen
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dag tidspunkt arrangeMent sted
13. juni ? Tur til Frilandsmuseet.

Fjellebro-Kværkebyegnens Borgerforening

14. juni 10.00 De vilde Blomsters dag Fuglereservatet

17. juni 19.00 Sommerkoncert med englekoret  Kværkeby Kirke

18. juni 17.00 - 19.00 Konfirmandindskrivning Vigersted Præstegård

23. juni ? Sankt Hans bål – se opslag i byen. 
Aktivitetsudvalget og VIF 

Vigersted ?

  8. august 11.00-14.00 Lege og gamle spil for hele familien. 
Aktivitetsudvalget

Sportspladsen/Hallen

16. august 10.00 For interesserede nye medlemmer Fuglereservatet

29. august ? Motion for livsglæde. VIF  Hallen /VIF

29. august ? Tur til Operahuset og Arbejdermuseet.
Fjellebro-Kværkebyegnens Borgerforening

 6. september 10.30 Høst-og skabelsesgudstjeneste 
med konfirmander

Vigersted Kirke

 6. september 11.30-15.00 Kildemarked på kirkeengen.
Aktivitetsudvalg

Kirkeengen

kalender 
For Juni · Juli · august · septeMber 2015
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Vigersted-kVærkeby 
lokalnyt 2015

nr. 3-2015: 
deadline 8. august 

- udkommer 1.-2. sep.

nr. 4-2015: 
deadline 30. oktober 

- udkommer 1.-2. december

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.
layout & tryk: Team Lynderup, Videbæk · tlf. 97173408.
ForsideFoto: Brian Groth.
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Kildemarked 2014.


