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www.vigersted-if.dk

VIGERSTED IDRÆTSFORENING

BESTYRELSEN SIDEN SIDST
Så er sommeren ved at være forbi, 
og vi i VIF bestyrelsen håber, I har 
haft en god sommer.

Det betyder også, at der snart er 
sæson opstart igen, og vi glæder 
os til at se nye som gamle medlem-
mer i foreningen. 

Vi opfordrer jer til at holde øje med 
www.vigersted-if.dk, hvor alle afde-
linger i idrætsforeningen vil være 

opdateret, og klar til tilmelding in-
den længe. 

Som traditionen tro, afholder 
idrætsforeningen igen i år jule-
træsfest i Vigersted 
Forsamlingshus 
søndag d. 3. 
december, så sæt 
allerede X i 
kalenderen.

Vi glæder os, til endnu en aktiv sæ-
son, hvor alle vore afdelinger vil gi-
ve nogle læreringe og sjove timer 
med en masse motion og hygge.

På bestyrelsen vegne
  Karina Kristensen

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

NYT FRA 
TRÆNINGSCENTRET 
Nu er sommerferien overstået og vi 
håber, at alle har haft en rigtig god 
sommer. Vi starter nu på vores 11. 
sæson. Vi har på nuværende tids-
punkt 210 medlemmer og det er dej-
ligt,  at så mange benytter vores cen-
ter. Der er plads til flere.
Prisen er stadig 200 kr.  i indmeldel-
se og 100 kr.  om måneden. Denne 
pris dækker ligeledes Body Bike og 
CrossGym.

BODY BIKE 
Vi starter mandag d. 11. septem-
ber og tiderne er  mandag kl. 18.30 
- 19.30 og torsdag kl. 18.00 - 19.00.  
Mød op - der er ledige cykler. Viger-
sted Body Bike  findes på  facebook.

Der er kommet en ny tilmeldingspro-
cedure for nye medlemmer og du be-
des i første omgang rette henvendel-
se til Thomas Egelund Rasmussen på 
tlf. 23900970, eller Anja Fuldby på 
tlf. 30229149. Hvis der er ønsker om 
et begynderhold, vil dette blive opret-
tet.

CROSSFIT
Som sædvanlig har vi haft CrossGym 
tre gange om ugen hele sommeren. 
Tiderne i den kommende sæson vil 
være: tirsdag kl. 19 - 20, fredag kl. 
17 - 18 og søndag kl. 10.00.  

CrossGym for begyndere. På samme 
tidspunkt som CrossGym vil der blive 
oprettet et begynderhold.

Hvis yderligere oplysninger ønskes, 
bedes man ringe til undertegnede. 

Fire personer har deltaget i Cross-
Gym i en event i Karosseriet/
Forening for funktionel træning i 
Ringsted. De repræsenterede 
Vigersted CrossGym og kaldtes Kurts 
drenge og piger. Drengene Søren og 
Morten vandt en førsteplads i 
B-rækken og fik pokal med hjem. 
Super godt gået af alle.

Kurt Noack, formand
20651106· kno@ofir.dk

VIGERSTED IDRÆTSFORENING
Vigerstedhallen · Ågerupvej 1, Ringsted
Niels Larsen tlf. 31 62 76 07  · www.vigersted-if.dk

VIF’S FORRETNINGSUDVALG: 
Thomas Lausten · Roskildevej 499 · tlf. 44 84 95 53
Signe Andersen · Vigersted Bygade 39 · tlf. 57 67 64 69
Karina Kristensen · Degnebakken 43 · tlf. 21 42 12 10

Præmieoverrækkelse.

Pokalen.

Fire deltagere fra VIF.
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Holdet starter torsdag d. 7. sep-
tember kl. 9.30-11.00 med 1 ti-
mes gymnastik og derefter en halv ti-
mes hyggeligt samvær med medbragt 
kaffe/vand/frugt, 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, smidighed og balance.

Vi benytter store og små bolde, ela-
stikker, håndvægte/vandflasker og 
klude mm.

VAKSE VOKSNE 50+ - OGSÅ GERNE YNGRE 
- DER ER PLADS TIL ALLE ALDRE!

Mange af øvelserne kan laves både 
stående, liggende og siddende på 
stole, så øvelserne kan tilpasses den 
enkelte deltager. Det vigtigste er at 
være med og deltage så godt man 
kan.

Og det skader jo ikke at krydre gym-
nastikken med et godt grin.   

Medbring måtte til at ligge på samt 
vandflaske og kaffe/frugt til efterføl-
gende hygge.

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

Vakse Voksne 50+ har    
holdopstart i uge 36. 

Filur-holdet (Forældre/barn) 1-4 år
Lørdag kl. 9.00-10.00
i Vigersted Hallen

Zapp Gymnastik 4-6 år
Torsdag kl. 15.45-16.45
i Vigersted Hallen

Magic Mix Spring/rytme 7-9 år
Tirsdag kl. 17.00-18.00
i Vigersted Hallen

Space Racer Spring/rytme 10-12 år
Tirsdag kl. 15.45-16.45
i Vigersted Hallen
Instruktør mangler! Kontakt Thomas 
Lausten tlf. 23 43 95 52.

Vigersted CrossGym Kidz 10-15 år
Torsdag kl. 17.00-18.00
i Vigersted Hallen

Inliners - familiehold
Torsdag kl. 18.00-19.00 og/eller
Lørdag kl. 8.00-9.00 
i Vigersted Hallen

Jumping® Fitness 10-15 år 
Torsdag kl. 17.00-18.00
i gymnastiksalen på Vigersted Skole

Jumping® Fitness voksne 
Mandag kl. 19.15-20.15 og/eller
Torsdag kl. 18.00-19.00
i gymnastiksalen på Vigersted Skole

Hatha Yoga (klassisk yoga)   
- KUN 16 PLADSER
Mandag kl. 17.15-18.45
I gymnastiksalen på Vigersted Skole

Zumba® Fitness
Tirsdag kl. 18.00-19.00 og  
Torsdag 19.00-20.00
i gymnastiksalen på Vigersted Skole

Strong by Zumba®
Tirsdag kl. 19.00-20.00
i gymnastiksalen på Vigersted Skole

Vakse Voksne 50+ 
Torsdag kl. 9.30-11.00
I Vigersted Forsamlingshus,

Læs mere på vores hjemmeside
www.vigersted-if.dk

SÆSON 2017/18 
OPSTART I UGE 37

TRÆNINGSCENTRET FYLDER 10 ÅR
Tænk at det er 10 år siden, at vi i sommeren 2007 gik og slog vægge 
ned, opsatte og malede nye vægge og vinduer, købte træningsmaskiner 
og fik uddannet instruktører, så vi d. 27. oktober 2007 kunne slå døren 
op for Vigersted Træningscenter!

Det fejrer vi d. 5. november kl. 13-16 
med åbent hus i Hallen og Træningscentret med aktiviteter og konkur-
rencer for alle både medlemmer og ikke medlemmer. Kom og prøv ma-
skinerne i Træningscentret, få en prøvetur på en bodybike og deltag i en 
omgang CrossGym i Hallen.

Deltag i konkurrencer og vind fine præmier fra vores sponsorer.

Læs mere om arrangementet i lokalpressen, på www.vigersted-if.dk og 
facebook, når tiden nærmer sig.

Yderligere oplysninger Berit Galberg, 22 21 23 25, berit@galberg.dk

Vakse Voksne
 med store bolde.

Tulle Olsen klipper den røde 
snor til Træningscentret 2007.
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VIGERSTED IDRÆTSFORENING

REVY OG HØSTFEST

Så er arbejdet med årets revy gået i 
gang og vi glæder os til at vise jer 
resultatet.

Der er høstfest og revy fredag d. 
29. september.
Der er spisning fra kl. 18.30 og revy-
en begynder ca. kl. 20.00 når alle er 
mætte.

Der serveres en buffet bestående af 
2 slags kød, to salater og to slags 
kartofler samt dessert. I pausen ser-
veres kaffe og småkager.

Alt dette får man for kun 200 kr.

Revyen spiller igen lørdag d. 30. 
september kl. 15. Her kan man 
købe kaffe og kage i pausen. Her er 
prisen 60 kr. for voksne og 30 kr. for 
børn.

Billetter kan bestilles på tlf. 
57 52 56 16 eller 60 62 
7951. Som noget nyt kan 
man betale med Mobile-
pay både ved indgangen 
og i baren.

Vi glæder os til at se rigtig 
mange til denne årlige be-
givenhed i Vigersted.

Niels Arentoft 

I år har Vigersted gymnastik lavet lidt 
om på gymnastikholdene Zapp og Fi-
lur holdet. Zapp-holdet har børn fra 
4-6 år og Filur-holdet har børn fra 
1-3 år samt forældre. Filur-holdet 
fortsætter som sidste år lørdag mor-
gen fra 9-10 i hallen med Jesper Bøg-
sted i spidsen som instruktør.     

Julie Zeuthen og Anastasia Redkina er 
instruktører på Zapp-holdet, der mø-
des i hallen hver torsdag fra kl. 16-
17. Holdet er for de ældste børneha-

MIXING BUSINESS WITH PLEASURE

vebørn og 0. klasse, der skal tumle, 
tonse og have det sjovt. Vi skal løbe, 
springe og brænde masser af krudt 
af!

Vi får i år brug for forældrenes hjælp 
og opbakning. For at vi kan benytte 
os af redskaberne på en sikker måde, 
skal der mere end to sæt voksen 
hænder til. Dette betyder, at alle gym-
naster skal medbringe en voksen ca. 
3 træningsgange pr. år. Til disse træ-
ningsgange får du en mulighed for at 

få et indblik i dit barns motoriske og 
gymnastiske udvikling. Du får set dit 
barn i en gruppesituation og du får 
chancen for at lære dit barns kamme-
rater bedre at kende. Det er hyggeligt 
og givende at være en del af det ak-
tive lokalsamfund og du kan på denne 
måde bidrage til at sikre, at børne-
gymnastikken i Vigersted fortsætter. 
Altså mixing business with pleasure.

Thomas Lausten

Så er vi så småt i gang igen i Gymna-
stiksalen på Vigersted Skole.

Mange tror måske, at Zumba blot var 
en døgnflue - men det kan man be-
stemt ikke sige - så hvis du endnu 
ikke har prøvet Zumba, så kig forbi, 
tirsdag og/eller torsdag.

Vi bevæger os til de gode latinske 
rytmer, sveder og har det sjovt. Der er 
ingen dresscode, for os er det vigtig-
ste, at vi får motioneret i det træ-
ningstøj vi føler os behagelig i!

Zumba er træning til de sydlandske 
latinrytmer, hvor hver enkelt dans/

ZUMBA
sang består af 3-5 forskellige trin - 
sværere er det ikke - så man behøver 
ikke at være en dansemus - blot man 
kan lide at bevæge sig til musik, og 
hvem kan ikke det. Der er både høj og 
lav intensitet i de forskellige sange. 
Der vil også engang imellem smutte 
et par radiohit ind i timen.

Vi glæder os til at se dig/Jer.

Har du spørgsmål, så kontakt mig 
gerne. Jeanet, tlf. 60460253, 

johansen.jeanet@gmail.com

STRONG BY ZUMBA
STRONG by Zumba:

Er det helt nye indenfor fitness træ-
ning/ HIT (High Intensity Training)

Zumba lancerede det i USA sidste 
sommer - og det har INTET med Zum-
ba at gøre.

Er du til styrke og høj pulstræning - 
så kom forbi og prøv! Det er vanedan-
nende!

Musikken er lavet til programmet, og 
der er sat små lydeffekter ind så man 
ved hvad man skal - såkaldt SYNC. 
Og jeg lover at ALLE kan være med. 
Selvom det er hårdt og pulsen kan 
være høj, er gentagelserne af øvel-
serne få, så alle kan være med.

Vi kører STRONG by Zumba om tirs-
dagen, også i Gymnastiksalen. 

Har du spørgsmål, så kontakt mig 
gerne. SES VI – ja selvfølgelig.

Jeanet, tlf  61460253, Johansen.
jeanet@gmail.com

Billardklubben er 
også med i år.
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Osted Slagter og selskabslokale
v/ Kennet Hansen

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

FUGLERESERVATET ER 
ET FYRTÅRN I RINGSTED 
KOMMUNE 
Flere end 415 husstande fra nær og 
fjern er nu en del af Fuglereservatet. 
Mange fra lokalområdet bruger fug-
lereservatet til gode naturoplevelser 
på egen hånd eller deltager i et eller 
flere af de mange årlige arrangemen-
ter. 

BLIV MEDLEM...
Bliv medlem og deltag i kommende 
arrangementer. Se fuglereservat.dk:

• Som medlem er der mulighed   
 for at besøge reservatet døgnet  
 rundt - og aldrig har der været  
 mulighed for at se så mange   
 forskellige fuglearter som i 2017.  
 Der er observeret rørdrum adskil- 
 lige gange. Også isfugl, sølvhejre,  
 stork, ugler, skægmejse og mange  
 flere er set eller yngler i reserva- 
 tet. Bare en lille smule tålmodig- 
 hed giver store oplevelser.

INDMELDELSE
• Indbetal kr. 200 til foreningens  
 bankkonto: Reg. nr. 6823 konto  
 nr. 1022168, eller til mobilepay
 40150598. Send samtidig en  
 mail til kasse@fuglereservat.dk  
 og opgiv dit navn, adresse, tele- 
 fon og mail. Herefter modtager  
 du et medlemskort på mail samt  
 de kommende Nyhedsbreve. Eller  
 ring til Peter Hansen på 20836090.

TILMELD DIG   
NYHEDSBREVENE
• Gå ind på www.fuglereservat.dk  
 og tilmeld dig Nyhedsbrevene helt  
 gratis. Så er du altid godt oriente- 
 ret. Det gør 600 andre allerede.

FUGLERESERVAT.DK www.fuglereservat.dk

HJEMMESIDEN   
WWW.FUGLERESERVAT.DK 
Her kan du blandt meget andet se 
de sidste observationer i reservatet 
og se fotogruppens flotte billeder. 
Foruden fugleobservationer er der 
også fyldige beskrivelser af mange 
af reservatets sjældne planter og 
blomster.

Fuglereservat.dk
Jon Feilberg

Tlf. 40 15 05 98
Mail: info@fuglereservat.dk

www.fuglereservat.dk

STRONG BY ZUMBA

Fuglereservatet er besøg værd. 
På alle årstider og i al slags vejr. 

Se www.fuglereservat.dk

Reservatet er også flotte 
blomster og planter.
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VIGERSTED LOKALRÅD

www.vigersted.net

Hovedgaden 12 • 4140 Borup • 
tlf. 5752 7348

Hverdage 8-19 • Lørdag-søndag 8-17
 Slagter: tlf. 5752 7218 • Postshop

Borup Bageri: tlf. 5752 6615
Hverdage 6-19 • Lørdag-søndag 6-17

Æg & Honning 
fra Eva´s landsted
Stalddørssalg af friske økologiske 
æg samt egen honning.
Ejdamsvej 19, Vigersted
Tilsluttet den offentlige salmo-  
nellakontrol samt fødevare-  
styrelsens kontrolprogram.
Besøg: www.evaslandsted.dk

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

www.farvebuen.dk 

Michael Chiamchanthuek
Rusgård Bakke 40, 4100 Ringsted

Tlf. 57 52 52 57
Mobil 40 51 40 75

ORIENTERING FRA LOKALRÅDET

CYKELSTI FRA VIGERSTED 
SKOLE TIL ROSKILDEVEJ 
Kommunen har valgt at udsætte 
projektet med henblik på yderligere 
drøftelser med Vejdirektoratet. Vi har 
meddelt kommunen at vi fremover 
gerne vil informeres om sådanne be-
slutninger og at vi kun kan stå inde 
for en mulighed for en cykelsti, hvis 
der kommer en sikker overgang/un-
dergang ved Roskildevej.

HVORNÅR BLIVER DE RØDE 
VEJE I VIGERSTED BY FÆR-
DIGE? 
Kommunen er gang på gang og atter 
engang rykket for, hvornår vi kan for-
vente at vejene i byen er bragt i for-
svarlig stand, således at etableringen 
af 2 -1 vejene kan gennemføres og vi 
glæder os til at kunne se resultatet.

EJDAMSVEJ 
Kommunen har sat i udsigt at vej-
stykket på ca. 30 meter ved skoven 

hæves. Var lovet opgraderet i foråret 
2017. Færdiggørelse af dette ar-
bejde venter vi stadig på og har bedt 
kommunen oplyse, hvornår det bliver 
gennemført. Vi rykker endnu engang 
for at dette arbejde bliver gennemført.

VIGERSTED BYMIDTE 
Forundersøgelsen er gennemført og 
projektrammerne er fastlagt. Niras 
A/S er valgt som rådgiver og pro-
jektleder vedrørende projektering af 
sø og placering af jord. Vi afventer 
nu endeligt tilbud for projektering og 
tilbud fra entreprenører, hvorefter an-
søgninger fremsendes til forskellige 
fonde med anmodning om tilskud til 
finansiering af projektet.

OPSÆTNING AF   
NABOHJÆLP SKILTE 
I den nærmeste fremtid vil der blive 
opsat Nabohjælp skilte ved alle fem 
indfaldsveje til byen. Skiltene er finan-
sieret af Lokalrådet og vil blive opsat 

af medarbejdere fra Produktionssko-
len med tilladelse fra Kommunen. Vi 
håber dette tiltag vil have en positiv 
effekt på omfanget af indbrud i byen.

VALGMØDE I VIGERSTED  
FORSAMLINGSHUS 
Vi afholder valgmøde sammen med 
Kværkeby Borgerforening den 9. no-
vember 2017, og der vil blive udar-
bejdet en række spørgsmål til politi-
kerne inden mødet. Alle er naturligvis 
velkommen til at stille spørgsmål efter 
lyst og behov.

KONTAKT TIL LOKALRÅDET
Ved spørgsmål og yderligere infor-
mation kan man altid kontakte lokal-
rådets medlemmer eller ringe til for-
mand Peter Hansen, tlf.20836090 
eller til næstformand Per Hermansen, 
tlf. 40830620.

Vigersted Lokalråd, 
formand Peter Hansen, tlf. 20836090, 

ph@carlhansens.dk, vigersted.net
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OPLEVELSESSTIEN ÅBNER DEN 10. SEPTEMBER KL. 10.00  
Efter en lidt hektisk afslutning af etableringen åbner Oplevelsesstien of-
ficielt d. 10. september kl. 10. Åbningsarrangementet vil tage sit ud-
gangspunkt på Humleorevej ved indgangen til Humleore Skov. Der ser-
veres gratis morgenmad fra kl. 10, ligesom der vil være musik af Pyndt & 
Baggesen og bandet Me and Maria. Ved åbningen vil der kl. 10:30 være  
indvielsestaler af Nordea-fonden, Oplevelsesstiens Venner, Landsbyforum 
og borgmester Henrik Hvidesten. 

Indvielsen vil være med forskellige børneaktiviteter og der vil være boder 
med lokale foreninger. Til børnene vil der være en lille rygsæk med forskel-
ligt mundgodt. Ændringer i programmet kan forekomme.

Oplevelsesstien har en strækning på ca. 25 km gennem Ringsted Kommune. Den starter ved Udløbet på Dyndet 
og følger skovvejene i Humleore Skov. Ved Humleorevej drejer den ned langs med Stængebækken Å frem til Hof-
ors pumpestation ved Ejdamsvej og Bjergvej. På grund af særlig følsom natur vil det meste af denne strækning 
blive anlagt som trampesti. Men fra Pumpestationen anlægges en grussti langs med mosen frem til Vigerstedvej. 
Grusstien fortsætter herfra gennem mosen langs med dyrefoldene frem til Kildevej. Herfra vil Oplevelsesstien i 
første omgang følge vejene frem til Vigersdal Bakke ved Staveds Broe på Roskildevej.

Strækningen herfra følger Vigersdal Å og går herefter på den nordlige søbred af Haraldsted Sø gennem Ridevol-
dene frem til og igennem Vrangeskov og videre langs med søbredden til Vestdæmningen ved roklubben. Herfra 
fortsætter stien gennem Lille Svenstrups jorder frem til Holbækvej. Fra Holbækvej følger stien Ringsted Å frem til 
Høm Mølle i syd. Undervejs er der etableret forskellige aktiviteter. Bl.a. en MTB-bane i Vrangeskov, shelter, bålhytte 
og anlægsbroer i Haraldsted sø. I alt er der ca. 75 forskellige muligheder for oplevelser indenfor kultur, natur, 
geologi og motion. 

   Se mere på www.oplevelsesstien.dk

KILDEMARKED PÅ KIRKEENGEN I VIGERSTED  
Søndag d. 17. 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, strikketøj, cykler, hon-
ning, smykker, stauder, tasker, nørklerier og andre gode ting kan handles 

til en god pris.

Foreningerne vil have forskellige aktiviteter, 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. 
VIF´s billardafdeling sælger øl, vand og pølser.

Kl. 14.00 Øglegøglerne - det lille cirkus med det store program. 
Underholdning for store og små.

Efter forestillingen vil der være mulighed for selv at prøve gøgleriet af.

I tilfælde af dårligt vejr rykker forestillingen til Forsamlingshuset.

HUSK der er solsikke- og græskarkonkurrence. Medbring dit største, længste, tykkeste, sjoveste, 
grimmeste eksemplar og vær med i den store konkurrence med sjove præmier. 

Tag familien og naboer med til Kildemarkedet, gør en god handel, og mød Lokalrådet, de lokale 
foreninger og en masse glade borgere.

Kildemarkedet støttes af  Kultur-og Trivselsudvalget, Ringsted Kommune

På glædeligt gensyn Marianne Piil og Berit Galberg tlf. 22 21 23 25

Vil du have en gratis bodplads på ca. 3x3 meter så kontakt: morpiil@piil-gruppen.dk - Hvis du deler boden med en 
anden, skal du oplyse mailadresse på vedkommende, så alle kan få tilsendt »Retningslinjer for Kildemarked« til gen-
nemlæsning, så vi undgår misforståelser på selve markedsdagen. Max. 2 bodpladser pr. husstand.

En af  oplevelserne er en 
flot træbro 80 meter ud i 

Haraldsted sø. 

Glade spillemænd på
Kildemarked 2016.

Øglegøglerne.
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NATURDAGPLEJEN I SNEKKERUPMed risiko for jord under 

neglene og røde kinder

Vi har haft en dejlig sommer, hvor vi blandt andet har 
fodret vores nye Alpaka Alfi, der går sammen med fårene 
og glæder sig til, at han får en kone til nytår. Vi har også 
fodret vores geder, som i år kun har fået et enkelt gedekid. 
Vi har fodret og kælet med alle de nye dyreunger og vores 
super tamme kæmpekanin. Vi har haft kyllinger i alle stør-
relser, gæslinger, kaninunger og kattekillinger. Vi har tre 
heste, fem geder, fem får, syv katte, fem hunde, papegøjer, 
parakitter, undulater, ænder, gæs og en masse høns. 

Vi glæder os til sensommeren, hvor vi skal høste en masse 
frugt og bær, 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 ven-
teliste, kan I ringe til mig. Jeg har en enkelt ledig plads i efteråret 
2017. 

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

www.rosenmark.dk

VIGERSTED BØRNEHAVE

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

Bestyrelsesformand: Laura Irwin 
Rossing - laura@rossing.dk

Sommeren i børnehuset var ikke 
varm, men tryg og hyggelig. Som I 
måske ved, har voksne og børn i som-
merens løb beskæftiget sig med cir-
kus. Der er blevet snakket om cirkus-
dyr og de fineste løver og elefanter 
hænger overalt i garderoben. Der er 
flyttet heste ind i Børnehuset. De har 
sommeren over været på græs på le-
gepladsen og hver aften stået i stald i 
de grønne mælkekasser. Der er blevet 
leget tryllekunstner og linedanser.

Årets sommerfest blev holdt i slutnin-
gen af august.

Vanen tro medbragte alle kød til eget 
forbrug samt én skål tilbehør til den 
fælles buffet. Vi hyggede, snakkede 
og børnene legede.

I efteråret starter margueritterne til 
Leg og Bevægelse i Ringsted. De kan 
glæde sig til en god sæson, det er et 
tilbud Børnehuset har gjort brug af i 
mange år. 

Så- og spireprojektet blev i år sat lidt 
tilbage. Det var ikke et angreb fra 
dræbersnegle, men en invasion af pil-
fingre, som gjorde, at kun de mest 
hårdføre planter voksede sig store. 
Kartofler både hos børnehaven og 
vuggestuen og det fine bed i traktor-

VIGERSTED BØRNEHUS
FØLG OS PÅ FACEBOOK!

CIRKUS I BØRNEHUSET

dækket, som blev sat op til forårets 
arbejdsdag.

Som sædvanlig er man altid velkom-
men til at kontakte bestyrelsen, hvis 
man har spørgsmål eller kommenta-
rer.

På forældrebestyrelsens vegne,
Julie Zeuthen

De flotte kæpheste 
hviler sig i stalden.

Elefanter og løver pynter 
fint i garderoben.
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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
mail: vigerstedskole@ringsted.dk
www.vigersted-skole.dk

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

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

RINGSTED DAGPLEJE
Leder Lone Schiøtt
Tlf. 57 62 81 20

PLEJECENTER ORTVED

Roskildevej 498, Ringsted
Tlf. 57 62 77 40

Leder Marianne Micheelsen 
Tlf. 57 62 77 45

MINIBOGBUSSEN

Fjellebrovang v/ Fjellebrohuse 34
Onsdag 16.45 - 17.15

Nordbæksvej v. Legepladsen 
Onsdag 17.30 - 17.45

Vigersted Forsamlingshus
onsdag 18.00 - 19.15

Dette indlæg blev skrevet lige før sko-
leårets start og nu har vi allerede væ-
ret i gang i tre uger. 

SPIRERNE 
De kommende elever i 0. klasse star-
tede jo som tidligere nævnt i SFO 1. 
maj - i »Spiregruppen« og de er nu 
startet i 0. klasse. 

Forud for SFO-starten blev der udar-
bejdet et fælles koncept for alle Spi-
regrupper i Ringsted Kommune og de 
foreløbige meldinger vi har fået fra 
forældrene til Spirebørnene har været 
positive. En del af det fælles koncept 
er også en grundig evaluering og ef-
terfølgende eventuelt justering. Eva-
lueringen har flere perspektiver: først 
og fremmest forældre og børn - men 
også daginstitutioner og skole/SFO. 

 

CERTIFICERING SOM  
RETTIGHEDSSKOLE
Fredag d. 8. september forventer vi at 
Vigersted Skole certificeres som Uni-
cef rettighedsskole - og det vil blive 
fejret blandt andet med fællessamling 
med deltagelse af repræsentanter for 
Unicef og Ringsted Kommune - og vi 
forventer omtale i medierne.

En Unicef rettighedsskole har FN’s 
Børnekonvention som et implemente-
ret element i sit arbejde. Kravet er at 

der skal arbejdes med Børnekonventi-
onen - som hver klasse skal omsætte 
i et klassecharter: Hvad forstår vi ved 
den artikel vi har valgt - og hvad be-
tyder det konkret for den måde vi er 
sammen på i klassen?

Et andet krav er at skole skal have et 
rettighedsråd, som består af elever, 
forældre, medarbejdere og ledelse - 
her skal der være et flertal af elever. 
Rettighedsrådet skal arbejde med at 
sikre et trygt og positiv læringsmiljø 
for alle elever. På gangen ved biblio-
teket kan man på den visuelle væg 
følge Rettighedsrådets arbejde. 

NY MULTIBANE 
Vi har nu fået etableret en ny multiba-
ne på græsset ved Vigersted Hallen. 
Den er allerede taget i brug - til stor 
fornøjelse for skolens elever. 

Vigersted Skoles 
nye multibane.

 Et udsnit af  den  visuelle væg, hvor man kan følge 
såvel klassernes, som rettighedsrådets arbejde.

(fortsættes næste side)
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BLOMSTERHJØRNET
Møllevej 2a
4140 Borup
Tlf. 57527711

Værtindegaver, 
buketter, planter 
og alt i begravelse

Skal du sælge?
Bestil et gratis salgstjek,  

så hjælper vi dig godt videre.

EDC Selandia Vejgaard & Partnere

Tlf. 56 82 00 95

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

VIGERSTED SKOLE

Alle i lokaleområdet er velkommen til 
at anvende banen udenfor skoletid - 
jeg håber at alle også vil være med til 
at passe godt på banen. 

Samtidig er det nu sådan at den 
»gamle« bane ved SFO/indskoling/ 
mellemtrin udelukkende er til anven-
delse i skoletiden. Af hensyn til vores 
nabo må denne bane ikke anvendes 
udenfor skoletiden - jeg appellerer til 
at alle respekterer dette. 

TILBYGNING 
Jeg har tidligere skrevet om en kom-
mende tilbygning til Vigersted Skole 
- til anvendelse for A-afdelingen og 
ændringer i musiklokalet. Henover 
sommeren er arbejdet gået i gang - 
primært indendørs.

I musiklokalet etableres støjdæm-
pende foranstaltninger - således at 
musikundervisningen ikke påvirker 
elever i andre lokaler. 

I A-afdelingen er de indvendige om-
bygninger påbegyndt - herunder ad-
gangsforhold til den nye tilbygning. 

Arbejdet med etablering af en brand-
vej er ligeledes påbegyndt. 

Når dette læses forventer vi at byg-
geriet begynder at kunne ses udefra. 
Der bygges i forlængelse af fløjen 
med musiklokalet. Når tilbygningen 
står færdig vil hele A-afdelingen frem-
stå samlet, hvilket har været et stort 
ønske gennem mange år. 

OMLÆGNING I   
A-AFDELINGEN
Tilbuddet i A-afdelingen har hidtil væ-
ret et undervisnings tilbud med obli-
gatorisk deltagelse i sfo for alle ele-
verne uanset klassetrin. 

Ved indgangen til dettes skoleår er 
tilbuddet ændret, således at der nu er 
et skoletilbud på 35 ugentlige timer 
uanset klassetrin - og med mulighed 
for at tilmelde sig sfo for 0. - 6. klasse.

Skoletilbuddet indeholder dels under-
visning jævnfør Folkeskoleloven - dels 
pædagogiske aktiviteter, som tilgode-
ser elevernes udfordringer - den sid-
ste del begrunder det højere timetal. 

www.vigersted-skole.dk

ELEVERNES TIMETAL   
I DISTRIKTSSKOLEN
Ifølge Folkeskoleloven er den obliga-
toriske skoletid for eleverne 30 timer 
for indskolingen, 33 for mellemtrin-
net og 35 for udskolingen. Timetallet 
er inklusiv al undervisning og pauser 
-altså fra første lektions start til sidste 
lektions afslutning. 

Skolebestyrelsen har fået mulighed 
for at veksle op til 2 lektioners under-
støttende undervisning til to-voksen-
ordning i indskolingen - og ved sær-
lige forhold også i klasser fra 4. - 9. 
årgang. 

For indskolingens vedkommende 
har skolebestyrelsen valgt at benytte 
denne mulighed - hvilket betyder en 
lidt kortere skoledag end den obliga-
torisk for 0. - 3. klasse - samt enkelte 
andre klasser. 

Med venlig hilsen 
Jette Wase Hansen

Skoleleder, Vigersted Skole

 

Køgevej 3 · 4100 Ringsted
Tlf. 57610948 · www.aahøjcykler.dk
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DE GRØNNE PIGESPEJDERE

www.vigerstedspejder.dk

Sommerferien er slut og hverdagen 
starter igen, det gør det nye spejder 
år også. Vi starter op igen efter en 
dejlig sommerferie mandag den 21. 
august kl. 18-20 i bjerghytten. I løbet 
af sommeren har vi alle oplevet en 
masse nye og spændende ting. I Vi-
gersted var nogle af os på Spejder-
nes lejr i Sønderborg. Det var en lejr 
der gav os alle oplevelser, som vi sent 
vil glemme.

Pigerne oplevede, at en stor lejr også 
kan bygge venskaber på tværs af lan-
degrænser. Der blev snakket med 
norske spejdere og byttet tørklæder 
med både norske og franske spejde-
re. Denne uge satte også vores regn-
tøj på en prøve, og til sidst måtte vi 
indse at med den mængde vand, som 
var tiltænkt spejderne, kunne de fle-
stes regntøj ikke holde vandet ude. 
Selvom vi måtte grave render for at 
holde teltene tørre og vi alle sammen 
var trætte af gummistøvler og regntøj 
da ugen var omme, var det ikke det 
der slog vores humør ud, det var først 
da vi var gået ned for at vente på den 
bus der skulle fragte os tilbage til 
Ringsted og vi der fik at vide at de 

faktisk var 2 timer forsinket fordi poli-
tiet stoppede busserne for at tjekke 
at de var i orden og sikre for os at 
kører i. Det var vores heldigvis og den 
kom ret hurtigt, der kunne vi godt 
mærke på de ellers så seje piger at 
nu gad de altså ikke mere og nu ville 
de altså bare gerne ind i en bus og 
hjem. 

Selvom regnen silede ned over os i 
næsten en uge var pigerne friske og 
klar på alle de udfordringer som den-
ne store lejr kunne byde på. De var 
bl.a. ude for at skulle sætte vores kul-
tur historie rigtigt sammen efter den 
var blevet væk og der så var nogle 
udenlandske genier der havde fundet 
den igen men den sad altså ikke rig-
tigt sammen derfor havde »kulturmini-
steriet« spurgt en masse spejdere om 
hjælp til at sætte den rigtigt sammen, 
en anden dag var pigerne på kultur 
rejse her kom de rundt på forskellige 
poster, hvor hver post repræsentere-
de et land eks. Japan her skulle pi-
gerne folde traner da tranen er et 
symbol på fred i Japan. 

Samtidig med alle de spændende ak-
tiviteter som pigerne skulle lave, skul-

SPEJDERNES LEJR I SØNDERBORG - REGNTØJET BLEV AFPRØVET
le de også udleve spejderånden i hø-
jeste grad. Vi delte lejr med Ringsted’ 
grønne pigespejder, disse piger var 
8-9 år alle sammen og havde aldrig 
været på lejr på den måde før. Viger-
sted pigerne skulle agere læremestre 
for disse små, men seje spejdere og 
her var det virkelig »børn leder børn« 
og de klarede det så flot med både at 
hjælpe og vejlede til den bedste løs-
ning. Pludselig i løbet af en dags tid 
var det ikke 2 grupper der samarbej-
dede, men pigerne fungerede som en 
stor gruppe selvom der stod Viger-
sted på den ene uniform og Ringsted 
på den anden, var vi alle en del af et 
større fællesskab. 

Et fællesskab som altid kan bruge 
flere medlemmer ligegyldigt alder og 
om man har været spejder før. Kom 
og kig med og vær en del af et stort 
fællesskab, mandag 21. august kl. 
18 kom og kig og vær med i et fæl-
lesskab af piger og kvinder i alle aldre 
som alle kan noget forskelligt men 
sammen kan vi mere og giver plads til 
alle. 

Malene G. Olsen
Malle.gadekaer@gmail.com
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... alt hvad du tænder på

ES-Elektrikeren A/S
Bækgårdsvej 41B
4140 Borup

www. eselektrikeren.dk

Borup: 57526475 Køge: 56656475 Viby: 46406475

VIGERSTED FORSAMLINGSHUS 

www.vigerstedforsamlingshus.dk

Nu starter efterårssæsonen i forsam-
lingshuset. Der er udlejet til et pænt 
antal fester, men der er stadig ledige 
weekender og hverdage. Er I klar over 
at man kan få rabat på lejeprisen, hvis 
man er medlem af støtteforeningen? 
Gå ind på vores hjemmeside www.vi-
gerstedforsamlingshus.dk og se hvor-
dan man bliver medlem og hvad man 
kan spare. Det er også vigtigt, at der 
er mange medlemmer, så det kan do-
kumenteres, at der er behov for huset. 
Det er ikke en naturlov at huset eksi-
sterer. Huset ejes af Ringsted Kom-
mune, men drives af frivillig arbejds-
kraft af Støtteforeningen for Vigersted 
Forsamlingshus.

FORSAMLINGSHUSET MELDER

Lige nu er hallen ved at blive malet og 
shinet op, så den passer bedre til re-
sten af huset.

I det daglige er der mange bruger-
grupper. 

Vigersted Billiardklub har lokaler på 
første sal.

Vigersteddilettanten har deres gang i 
den store sal.

Voksenklubben arrangerer madafte-
ner og foredrag.

Vakse Voksne dyrker motion og sel-
skabeligt samvær.

Den lokale kunstnergruppe VITA har 
ind imellem kunstudstilling.

Skolen benytter huset i forbindelse 
med dramaprojekter.

Lokalrådet har også foredrag og ar-
rangementer i huset.

De sidste par år har der været bræt-
spilsaftener i vinterhalvåret.

Kirken har ind imellem madaften efter 
gudstjenester i specielt regi.

I efteråret er der også kommunalvalg 
i huset. 

I kan leje huset ved at rette henven-
delse til Liselotte Petersen, helst på 
mail: vigerstedforsamlingshus@gmail.
com eller på telefon 27639373 mel-
lem 17 og 21.

For at træffe aftale om nøgleudlevering 
eller fremvisning af  huset skal I rette 
henvendelse til Mathea Jensen på mail: 
mot.jensen@gmail.com eller på telefon 
40 50 50 98.

 Mathea Jensen tlf. 40 50 50 98
mot.jensen@gmail.com

Vigersted Forsamlingshus
Huset bestilles helst på mail: 

vigerstedforsamlingshus@gmail.com 
eller på tlf. 27639373 ml. kl. 17 og 21.
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KVÆRKEBY FRISKOLE

KVÆRKEBY FRISKOLE  
FØR OG NU
Det er ikke helt til at fatte, men faktisk 
er det sådan, at det nu er 5 år siden 
at vi første gang åbnede vores døre til 
Kværkeby Friskole. Ja, tiden går hur-
tigt og for hvert år, der er gået, har 
skolen naturligt udviklet sig til det den 
er i dag. Når vi nu har 5 års jubilæum, 
tænkte jeg, at det måske kunne være 
en god anledning til, at skrive lidt om 
skolens historie og udvikling.

Skolens opstart var på ingen måde 
nogen nem fødsel. Hvor de 2 andre 
nye friskoler i kommunen allerede fra 
starten havde et elevgrundlag, der sik-
rede en økonomisk levedygtig skole, 
måtte Kværkeby Friskole starte med 
blot 38 elever. 

Forældrekræfter bag skolen måtte 
derfor have en masse forældrevilje og 
ekstraordinær tro på projektet og de 
knoklede virkelig for at den skulle klare 
sig og blive en succes. Mange frivillige 
timer er lagt i skolens liv og der var en 
stålsat vilje og tro på, at den lille skole 
skulle overleve. Pengene var mere end 
små og det var i starten ikke let at få 
overbevist forældre udefra om, at sko-
len ville være sikret en fremtid, hvorfor 
det var få nye elever, der startede på 
skolen. For blot 2 år siden var elevtal-
let da også kun 56 elever.  

være hurtigt ude, sådan som det ser 
ud i dag. 

Mere specifikt, så har vi få ledige 
pladser i vores 5. klasse og i vores 8. 
klasse. I vores kommende 0. klasser 
er der også kun få pladser i en del af 
den kommende 4 årgange.    

VALGFAG PÅ   
KVÆRKEBY FRISKOLE   
Som en naturlig konsekvens af, at vi 
nu har store elever og at vores over-
bygning er færdig fra næste skoleår, 
har vi i dette skoleår indført valgfag i 
vores Ældste grupper (6. – 8. klasse) 

Vi har udbudt 5 valghold i første halv-
år og det sikrer, at eleverne kan fordy-
be sig i noget, som de selv har ønsket 
og at holdene bliver små. Tilbuddene 
er denne gang meget forskellige og 
spænder fra musik og drama – til 
madlavning, smykkeværksted, billed-
kunst og filmproduktion.

Vi håber, at vores store elever bliver 
glade for tilbuddene og får mulighe-
den for at fordybe sig. 

Det var alt fra mig for denne gang. 

Jeg ønsker jer alle et dejligt efterår.     

Jan Glerup, 
Skoleleder

Men med så meget andet, hvor man 
bliver ved, så skete der pludselig no-
get for blot 2 år siden. Den gode stem-
ning på skolen, blandt både personale, 
forældre og elever og bestyrelse smit-
tede pludselig af på omverdenen og 
interessen for skolen tog pludselig til. 
På blot et år gik skolen fra at være 56 
elever til året efter at være 106 elever. 
Da vi så nåede til dette skoleår var vi 
blevet yderligere 39 elever, og i dag 
har vi således rundet 145 elever og 
mangler stadig en enkelt årgang i at 
være helt fyldt. 

Man kan jo sige meget omkring det 
at starte noget op, hvor det i starten 
er lidt op ad bakke, men man lærer 
måske at værdsætte det endnu mere, 
når det så endelig bærer frugt. Vi er i  
hvert fald stolte af vores lille skole og 
glædes ekstra over, at den i dag blom-
strer og udvikler sig på egne præmis-
ser.    

ENDNU EN LILLE   
OPFORDRING TIL   
OPSKRIVNING   
Vi ved godt, at det ikke er første gang, 
at vi opfordrer kommende forældre 
til hurtigt at skrive deres barn op til 
skolestart hos os. Men sandheden er 
faktisk, at der er rigtig mange der sø-
ger os og hvis man ønsker at sit barn 
skal gå på vores skole, så skal man 
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KVÆRKEBY IDRÆTSFORENING
www.kvaerkebyif.dk
Klubhuset, Kværkebyvej 6A, 
tlf. 5752 57 58

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

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

FJELLEBRO - KVÆRKEBYEGNENS BORGERFORENING

14

HØSTFEST 2017

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

Fjellebrovang 27, 4100 Ringsted
tlf. 28 57 84 31, fia@ringsted.dk
 
Næstformand Peter Skovgaard
Fjellebrohuse 8, 4100 Ringsted
   
Kasserer Mogens Dinesen 
Bjergvej 26, 4100 Ringsted
tlf. 57 56 13 14
m.dinesen@mail.dk
      
Sekretær Kirsten Johannsen
   
Indkøbsgruppe
Poul Jensen

Aase Stegmann
Kværkebyvej 43, 4100 Ringsted
tlf. 30 27 55 26
stegmann43@gmail.com

Jytte Poulsen
Bjergvej 44, 4100 Ringsted 
tlf. 22 57 52 27
   
Presseansvarlige 
Thomas Kroghøj
Finn Andersen

Ad hoc - gruppeansvarlig
Isabella Erlandsen

BORGERFORENINGENS BESTYRELSE 2017

Høsten er (godt og vel) i hus, og vi 
vil derfor gerne invitere jer til årets 
høstfest

Lørdag d. 30. september 
kl. 18.00 

på Kværkeby Friskole  

Borgerforeningen byder på en vel-
tilrettet forret, og bagefter er der en 
super buffet med tre forskellige slags 
kød og diverse salater og kartofler. 
Det hele er som sædvanlig anrettet af 
Rønnedevejens Købmand. 

I baren har vi igen i år sørget for, at 
der er fadøl fra Braunsteinbryggeriet 
i Køge, og så er der selvfølgelig det 
sædvanlige sortiment, der sælges til 
vores billige Kværkebypriser.

Igen i år er det lykkedes 
at få den legendariske 
duo »Catja og René« til at 
spille, og i år har de lovet 
at spille den sidste halm 
ud af træskoene denne 
aften. 

Alt dette for kun 275 kr. 
pr. person ved tilmelding 
inden den 15. septem-
ber - herefter er prisen 
300 kr.

Tilmelding til Aase 
Stegmann på tlf. 3027 
5526 senest 22. sep-
tember
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VIGERSTED OG KVÆRKEBY KIRKER

vigersted-kvaerkeby.dk

NØRKLERNE I VIGERSTED
Som noget helt nyt for vores Nørk-
leklub, startede vi med at strikke 
dåbsklude i foråret. Jeg havde læst 
en artikel i Menighedsrådsbladet 
om »Masker med mening«.

Ideen med dåbskludene er, at for-
ældrene vælger en dåbsklud hos 
præsten og denne bliver så brugt til 
at tørre hovedet på barnet i forbin-
delse med dåben. Efterfølgende får 
barnet dåbskluden med hjem, som 
et minde om dåben.

Jeg fik kontakt til præsten, som 
havde designet de fine klude. Hun 
sendte mønstrene til mig, og jeg var 
meget spændt på at skulle præsen-
tere ideen for alle strikkerne. Det 
var bare en kæmpe succes, og alle 
var interesserede.

Så tog jeg en snak med vores præst 
og menighedsrådet, og de syntes 
heldigvis også, at det var en god 
ide. 

Vi har strikket en del dåbsklude 
med de fine kirkelige og kristne 
symboler.

Der er også strikket klude til nadver-
brødet og kalken.

Vi strikker fortsat karklude, babytøj, 
huer, vanter, sokker og tæpper, som 
vi donerer til bl.a. Hus Forbi sæl-
gerne, Cafe Dagmar og Avnstrup 
Asylcenter.

Vi afholder marked til september på 
Kildeengen, og vores overskud der-
fra går til velgørende formål i vores 
sogn. 

Du er velkommen til at strikke med, 
vi har garn, strikkepinde og adskil-
lige mønstre. Vi hygger os, taler og 
lytter og så drikker vi kaffe og spi-
ser et stykke brød.

Vi strikker i præstegården
- i konfirmandstuen 

hver onsdag kl. 10 - 13

Tak til jer, som har foræret os garn.

 På gensyn.
Lena Uldall, tlf. 21 19 48 17

EFTERÅRETS SANGCAFÉ
I den smukke tid, hvor bladene skifter farve og dagene bliver kortere, har du mulighed for at være med til et par 
hyggelige timer ved efterårets sangcaféer.

Den sidste tirsdag i september, oktober og november kl. 10.30-12.00 bydes alle velkomne i 
konfirmandstuen i Vigersted Præstegård. Vi skal synge både kendte og ukendte, nye og gamle 
sange fra Højskolesangbogen, salmebogen og den nye Kirkesangbog, som udkom i maj 2017. 

Kirkernes organist, Mia Engsager, akkompagnerer sangene på klaveret, man får lov at være 
med til at vælge sange og vi hygger os i hinandens selskab. 

Efter at have fået rørt stemmerne, serverer menighedsrådet en let frokost samt kaffe og te. 

Alle er velkomne og det er gratis at være med, -  velkommen!

Tid: tirsdag d. 26. september, 31. oktober og 28. november kl. 10.30-12.00

Sted: konfirmandstuen i Vigersted Præstegård, Vigerstedvej 2.
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D. 31. okt. 1517 slog den tyske munk 
og teolog, Martin Luther 95 teser om 
pavekirkens aflad op i Wittenberg på 
kirkedøren, der fungerede som op-
slagstavle. Det var et debatoplæg, 
fordi Luther ville have folket i tale og 
forandre kirken indefra. Teseopslaget 
blev starten på reformationen.

Det skal selvfølgelig også markeres 
her hos os i Vigersted og Kværkeby, 
-  men ikke kun som en historisk be-
givenhed, der var engang. Her fort-
sætter bevægelsen, i stadigt arbejde 
med kirkens gudstjenester, salme- og 
musikbrug og i menighedens arbejde 
for liv og vækst. Siden årets begyn-
delse har tesetavler stået i Vigersted 
og Kværkeby Kirkes våbenhuse, hvor 
alle kan give deres besyv med til »For-
andring 2017«.

Martin Luther 
1483-1546

Som opvarmning vises Joseph Fien-
nes film (2003) om Luther - måske 
endda på meget stort lærred! I Viger-
sted Konfirmandstue eller Kirken. Det 
er torsdag d. 28. september kl. 
19. Bagefter drøfter vi filmen over lidt 
frugt, brød og ost. Der er tilmelding 
til arrangementet hos præsten Anne-
Marie!

I forbindelse med høstgudstjenester-
ne både i Vigersted 18. september 
10.30 og i Kværkeby 1. oktober 
kl. 10.30 planter vi træer i tilknytning 

til »Plant et træ« kampagnen (www.
plant-et-trae.dk), jf. Luthers udsagn 
om, at hvis han vidste, at jorden ville 
gå under i morgen, ville han plante et 
træ i dag. 

Tirsdag d. 24. oktober kl. 19 er 
der fremragende flot billed- og mu-
sikfortælling om manden bag refor-
mationen, Martin Luther. Det er en 
blanding af koncert, fortælling, fæl-
lessang og billedshow, som bliver le-
veret af Søren Voigt Juhl (fortælling 
og fløjte) og Viola Chiekezi (piano) 
med masser af engagement og godt 
humør.

De færreste ved måske, at Luther 
også komponerede musik. Faktisk 
spillede han luth, skrev melodier og 
digtede salmer. Mange af dem har vi 
haft i vores danske salmebog lige si-
den. Luther skrev på sit modersmål 
og i et let fatteligt hverdagssprog, så 
almindelige mennesker ikke længere 
skulle være som uvidende får i en 
kirke, hvor det forgik på latin.

Søren Voigt Juhl 
er teolog fra År-
hus Universitet 
og kunsthistori-
ker fra Poitier i 
Frankrig og har 
studeret musik-
videnskab ved 
Københavns Uni-
versitet. 

Søren er tidligere præst, siden bla. 
højskolelærer og -forstander på 
Brandbjerg Højskole, som klassisk 
fløjtenist giver han koncerter i hele 
Danmark. I dag er han viceforstander 
på Bornholms Højskole og medinde-
haver af www.fotografværkstedet.dk.

Viola Chiekezi er 
født i Estland og 
kirkemusiker fra 
Det estiske Mu-
sikakademi og 
senere Det Kgl. 
Danske Musik-
konservatorium 
i København. 
Viola har været 

ansat som organist i Sct. Olavs Kirke 
i Tallinn og siden 2009 i Sct. Peders 
Kirke i Slagelse. Viola virker desuden 
som akkompagnatør og har optrådt 
med solospil i Danmark og Estland.

På selve jubilæumsdagen, tirsdag 
31. oktober kl. 19 er der kort, men 
festlig gudstjeneste i Kværkeby Kirke 
med fokus på vores nutidige indsam-
lede teser, og efter gudstjenesten er 
der, helt i Luthers ånd, lidt brød, pøl-
se, ost og øl, mens samtalen om kir-
ken anno 2017 og fremtid fortsætter.  

Torsdag d. 30. november kl. 19 
fortæller sognepræsten om Luther 
som sjælesørger, ikke kun 1500- tal-
lets, men sandelig også anno 2017. 
Det er i Vigersted præstegård. 

Allehelgen søndag d. 5. novem-
ber bliver også en del af markerin-
gen, Winnie Bugge Frandsen spiller 
fløjte og helt som vanligt mindes vi 
vore døde, ved at oplæse navne og 
tænde lys.

Sidst, men ikke mindst, fortsættes det 
gode lutherske med en studiekreds 
over Kristus kransen til vinter - mere 
herom senere.

500 ÅRET FOR TESERNE I WITTENBERG - STÅR VI STADIG HER?
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SYNG I KOR TIL JUL
Så er der mulighed for, at 
voksne kan synge i kor igen. I 
november samler vi endnu en-
gang »ad-hoc-koret«, som er 
kirkernes lejlighedskor for alle 
jer, der kan lide at synge, men 
ikke har tid og mulighed for at 
synge i kor hver uge. 

Vi øver 4 gange i november–
to tirsdage og to onsdage. Om 
onsdagen bliver noget af tiden 
sammen med Ungdomskoret 
og Englekoret. Det foregår tirs-
dag d. 7. og 14. november 
og onsdag d. 22. og 29. no-
vember alle dage kl. 17-19. 
Forløbet afsluttes med »Syng 
julen ind« i Kværkeby kirke 
onsdag d. 6. december kl. 
17, hvor koret vil optræde med 
et par sange.

Vi håber, at mange har lyst til 
at være med, så vi kan få et 
endnu større kor end sidste år, 
hvor koret imponerede mange. 
Så tag din ven, nabo eller kæ-
reste med eller kom alene og 
vær med til nogle sjove timer 
med sang og musik på tværs 
af generationer.

Man melder sig til hos korleder 
og organist Mia Engsager på 
mail: miaengsager@gmail.com 
eller tlf. 26256490.

KONCERT MED DEN DANSKE BASUNKVARTET
I VIGERSTED KIRKE

Onsdag d. 20. september kl. 19.00 
På denne smukke sensommeraften får Vigersted kirke besøg af et en-
semble i verdensklasse. Basunisterne i Den Danske Basunkvartet regnes 
af mange blandt verdens førende. Kvartetten består af:

Jesper Busk Sørensen: Basunist i Berliner Philharmoniker og en efter-
spurgt musiker til masterclasses, solokoncerter og kammermusik over 
hele verden.

Kasper Thaarup: Solo-basunist i Det Kgl. Kapel. En særdeles travl her-
re med solistiske opgaver og masterclasses i ind- og udland. 

Jens Vind: Basbasunist i Aarhus Symfoni Orkester. Underviser i bas-
basun ved Det Jyske Musikkonservatorium og Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium.

Jesper Juul: Professor ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 
- tidligere solobasunist i DR Symfoniorkester. solist og underviser over 
det meste af kloden. Prisvinder ved flere internationale solistkonkur-
rencer.

Repertoiret for denne ensembletype er overraskende stort og består 
både af originalmusik og arrangementer. Lyden af fire basuner, der smel-
ter sammen til en enhed, kan sammenlignes en smule med fire mands-
stemmer. De fleste tror straks, at det bliver frygteligt kraftigt, men med 
udøvere på dette niveau er det sarteste pianissimo indenfor rækkevidde, 
og man vil forbløffes over hvor mange klanglige facetter, kvartetten kan 
finde frem.

Den Danske Basunkvartet var i 
2011 inviteret til at spille på den 
internationale Basunfestival, og 
blev omtalt som et af festivalens 
absolutte højdepunkter. Kvartet-
ten regnes af nørder for at være 
blandt verdens førende, og er in-
viteret til at spille i USA, Tyskland, 
Norge og Holland.

Koncerten er gratis og vi håber at 
se rigtig mange ved denne enestå-
ende koncert.

KONCERT OG FÆLLESSANG: »SYNG JULEN IND«   
I KVÆRKEBY KIRKE 
Onsdag d. 6. december kl. 17.00
Julen er fyldt med traditioner. Hygge, levende lys, samvær med familie 
og venner samt musik og sang er nogle af de ting, vi mødes om i ad-
vents- og juletiden. 

Igen i år vil man kunne synge julen ind sammen med børne- og ung-
domskoret i Kværkeby kirke. Ligesom sidste år medvirker desuden Jule-
koret, kirkernes lejlighedskor, som samles et par gange om året. Korene 
vil optræde med et festligt juleprogram, og indimellem skal vi synge 
nogle af vores elskede og stemningsfulde julesalmer. Så kom og vær 
med til denne hyggelige tradition i Kværkeby kirke.

Af hensyn til børnefamilierne er det allerede kl. 17, så man kan nå hjem 
og putte børn inden det bliver for sent.
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NYE LYSEKRONER I VIGERSTED KIRKE 
Gørtler Jesper havde Jens med, Carsten kom med stillads, Graver Arne 
hjalp med, Kirkeværge Søren overvågede det hele og Formand Asger 
tog billederne og sørgede for frokost til holdet inden jyderne drog hjem.

BABYSALMESANG
Efterårets hold i babysalmesang starter d. 7. september. Hvis du ikke 
har nået at tilmelde dig, kan det sikkert nås endnu. Skriv eller ring til Mia 
Engsager, som leder babysalmesangen på mail: miaengsager@gmail.com 
eller 26256490. 

Det er for babyer fra 2-10 måneder og deres forældre. 

Vi mødes hver torsdag kl. 10.30-11.30 i Vigersted eller Kværkeby  
kirker. Holdet oprettes i den kirke, som flest har ønsket. 
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HVOR HENVENDER
 MAN SIG VED DÅB, 
BEGRAVELSE MM.?

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. 

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

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

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

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

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

SIDEN SIDST

VIGERSTED SOGN
DÅB
27.05.17  Bella Skovgaard   
 Richhoff Geslin
27.05.17  Zilje Benn
04.06.17  Melia Dybdahl Lyng

KVÆRKEBY SOGN
DÅB
17.06.17  Anemone Sperling   
 Riis Nielsen
09.07.17  Victor Kraft Mather

VIEDE OG VELSIGNEDE
27.05.17  Mette Kaasgaard Jensen  
 og Martin Berg Nielsen
29.07.17  Bianca Mathiasen   
 og Jesper Bøgsted 

SAMTALE 
OG SJÆLESORG

Din sognepræst er uddannet til 
den gode og den svære samtale 

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

du kan også maile til: 
amnm@km.dk

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

VIGERSTED-KVÆRKEBY 
LOKALNYT 

Nr. 4 - 2017: deadline 3. novem-
ber - udkommer 4. - 7. december.

LOKALNYT UDGIVES AF: Viger-
steds og Kværkebys menighedsråd 
samt institutioner og foreninger.
REDAKTION: Ansvarshavende Anne-
Marie Nybo Mehlsen amnm@km.dk.  
Kasserer: Mariann Hansen, Asger Bak 
og Berit Galberg.
ANNONCER PR. ÅR: Pris: 850 kr. 
inkl. moms for 4 annoncer,   
kontakt Berit Galberg, berit@galberg.
dk / tlf. 22 21 23 25.
FORENINGER PR. ÅR: (inkl. moms): 
1/1 side 1250 kr. inkl. moms 
Mindre indlæg pr. gang min. 500 kr.
BIDRAG TIL LOKALNYT: reg. nr. 
1551 konto nr.  451 5706.
indlæg kan sendes til: amnm@km.dk
OPLAG: Omdeles gratis til 1.050 
husstande fire gange årligt. 
LAYOUT & TRYK: Team Lynderup, 
Videbæk · tlf. 97173408
FORSIDEFOTO: Uwe Wolter.
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DAG TIDSPUNKT ARRANGEMENT STED
  7. sept. 19.00-20.30 Infomøde med indskrivning for konfirmander og forældre Kværkeby Kirke

10. sept.   9.00
10.30

13. Trinitatis · Gudstjeneste
13. Trinitatis · Gudstjeneste (dåb)

Jystrup Kirke
Kværkeby Kirke

10. sept. 10.00 Oplevelsesstiens åbning        Humleore Skov

10. sept. 10.00 Krible Krable for børn, Bjergvej 77
Åbent hus i Fuglereservatet 

Fuglereservatet
Fuglereservatet

17. sept. 10.30 Høst- og kildegudstjeneste med Englekoret. 
Derefter Kildemarked på engen. Plant et træ!

Vigersted Kirke

17. sept. 11.30 - 16.00 Kildemarked. Aktivitetsudvalget.   Kirkeengen

19. sept. 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved

20. sept. 19.30 Koncert med Den Danske Basunkvartet Vigersted Kirke

24. sept. 19.00 »Fyld Danmarks Kirker«. UNG KIRKE Kværkeby Kirke

26. sept. 10.30 - 12.00 Sangcafé Vigersted Præstegård

28. sept. 19.00 Film om Martin Luther Vigersted præstegård/Kirke

29. sept. 18.30 Høstfest med spisning og revy (E). Vigersted Dilettanten Vigersted Forsamlingshus

30. sept. 14.00 Dåbsgudstjenete Vigersted Kirke

30. sept. 15.00 Revy (E). Vigersted Dilettanten Vigersted Forsamlingshus

30. sept. 18.00 Høstfest (E). Borgerforening Kværkeby Friskole

  1. okt. 10.30 Høstgudstjeneste m. Ungdomskoret. Plant et træ! Kværkeby Kirke

  3. okt. 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved*

  4. okt. 16.00
18.30

DR optager TV gudstjeneste med Englekoret og 
Ungdomskoret + Mias musikalske Univers

Vigersted Kirke

  5. okt. 16.00
18.30

DR optager TV gudstjeneste med Lars Storm Kristensen og 
Mette Marbæk, Linnea Villén og Mads Vinding

Vigersted Kirke

  8. okt.   9.00
10.30

17. Trinitatis · Gudstjeneste Vigersted Kirke*
Valsølille Kirke*

 15. okt. 10.30 18. Trinitatis · Gudstjeneste Vigersted Kirke

17. okt. 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved

22. okt.   9.00
10.30

19. Trinitatis · Gudstjeneste Valsølille Kirke
Kværkeby Kirke

24. okt. 19.00 Søren Juhl, tværfløjte og Viola Chiekezi, pianist.
Musikalsk billedfortælling om Martin Luther.

Vigersted Kirke

29. okt.   9.00
10.30

20. Trinitatis · Gudstjeneste Jystrup Kirke
Vigersted Kirke

31. okt. 10.30-12.00 Sangcafé Vigersted Præstegård

31. okt. 19.00 Reformations- og tesegudstjeneste Kværkeby Kirke

  1. nov. 19.00 Gudstjeneste UNG KIRKE Vigersted Kirke

  5. nov. 15.00
16.30

Allehelgen · Musik og mindegudstjenester 
med Winnie Bugge Frandsen på fløjte

Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke

  5. nov. 13.00-16.00 Træningscentret - 10 års fødselsdag. Vigersted Idrætsforening Vigersted Hallen

  7. nov. 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved

  9. nov.  ? Valgmøde. Borgerforeningen og Vigersted Lokalråd Vigersted Forsamlingshus

12. nov.   9.00
10.30

22. Trinitatis · Gudstjeneste Vigersted Kirke (tårnrum) 
Jystrup Kirke* 

19. nov.   9.00
10.30

23. Trinitatis · Gudstjeneste Vigersted Kirke* (N.N.)
Valsølille Kirke* (N.N.)

21. nov. 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved

26. nov.   9.00
10.30

Sidste søndag i kirkeåret · Gudstjeneste Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke

28. nov. 10.30-12.00 Sangcafé Vigersted Præstegård

30. nov. 19.00 Luther som sjælesørger 2017, fordrag Anne-Marie N. Mehlsen Vigersted Præstegård

  3. dec.   9.00
10.30

1. søndag i advent · Gudstjeneste Vigersted Kirke (tårn)
Kværkeby Kirke - UNG KIRKE

  3. dec. ? VIF juletræsfest Forsamlingshuset

  5. dec. 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved

  6. dec. 17.00 Syng Julen Ind med Englekoret og Julekoret Kværkeby Kirke

KALENDER SEPTEMBER · OKTOBER · NOVEMBER  2017
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