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VIGERSTED & KVÆRKEBY

VIGERSTED IDRÆTSFORENING
www.vigersted-if.dk
NYT FRA TRÆNINGSCENTRET
Nu gik det lige så godt, men desværre blev landet lukket ned, og det gjaldt
også vores idrætsforening.
Vi har fået ændret på vores nøglesystem og medlemssystem hos firmaet
foreninglet.dk.
Vi tog vores nye nøglesystem i brug
den 25. november og det har funge-

ret rigtig godt. Man skal logge på med
en kode, som alle medlemmer har
fået tilsendt. De gamle nøglekort er
kasseret og hvis man er i besiddelse
af sådan et, skal det bare smides ud.
I januar blev der udsendt opkrævninger til alle og vi venter spændt på at
se resultatet af dette. Det fungerer
rigtig godt.

Vi vil, når Træningscentret genåbnerlægge vejledning til nye medlemmer
på vores hjemmeside under VIF.
Vi ser frem til at få åbnet centret igen
efter en længere nedlukning.
Kurt Noack, Formand
tlf. 20651106
kno@godmail.dk

NYT FRA GYMNASTKKEN
AFLYSNING AF GYMNASTIKOPVISNING OG TRÆNING
I marts 2020 var vi i VIF nødt til at aflyse vores traditionsrige opvisning pga
Covid-19. Selv om vaccinerne så småt
bliver rullet ud nu, så vil det stadig
være forbundet med stor risiko at mødes mange mennesker i dette forår.
Som en naturlig konsekvens af dette,
så kommer der desværre heller ingen
gymnastikopvisning i marts 2021,
hvilket vi naturligvis er meget kede af.
Holdene har (heldigvis) ikke nået at
træne til opvisningen, men opvisningen er en tilbagevende begivenhed,
som styrker fællesskabet I Vigersted.
Vi håber derfor inderligt, at vi kan fylde
Vigersted Hallen til en længe ventet
opvisning næste år. Så sæt allerede nu
et STORT kryds i kalenderen ud for lørdag d. 12. marts 2022.

RESTEN AF SÆSONEN AFLYST
Gennem efteråret har vi heldigvis kunnet undgå smitte på vores mange gymnastikhold ved at holde afstand, spritte
af og undgå at forsamles for mange
indendørs. Træningen har ikke været
det samme som før Covid-19. Fx måtte inliners-holdet gå fra at være et familiehold, til kun at være for trænere
og børn. Dette var ikke optimalt for
holdets synergi. Derfor vil holdet i den
næste sæson kun være åbent for familier. Børn fra 10-12 år kan undtagelsesvist efter nærmere aftale med træneren komme uden forældre, men som
udgangspunkt er holdet et familiehold,
hvor familien løber på inliners sammen.
Men den nye udvikling med mere smitsomme corona-stammer, så kan trænerne i gymnastikafdelingen i VIF på

Dejlige minder fra gymnastikopvisningen 2019 fotograf Kim Formsgaard
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nuværende tidspunkt (1. feb.) ikke
forestille sig, at det vil være trygt og
sikkert at træne på kryds og tværs af
klasser og sociale »bobler« i indeværende sæson, hvor de færreste når at
kunne blive vaccineret. Vi ser os derfor
ud fra et forsigtighedsprincip nødsaget
til at aflyse resten af denne sæson for
følgende hold: forældre/barn, minispring, springlopperne, rytme, sjipning
og spring, CrossGym-kidz, inliners,
jumping fitness, yoga, zumba® og
vakse voksne. Vi beklager denne udvikling, men håber på vores trofaste
medlemmers forståelse og opbakning
til denne svære beslutning, der er taget for at vise samfundssind og behørig forsigtighed.
Sommertræning er også aflyst for
Zumba®, jumping og inliniers.
På vegne af Instruktørgruppen
Thomas Lausten

VIGERSTED IDRÆTSFORENING
Vigerstedhallen
Ågerupvej 1, Ringsted
Niels Larsen tlf. 31 62 76 07
www.vigersted-if.dk
VIF’S FORRETNINGSUDVALG:
Signe Andersen
Vigersted Bygade 39
tlf. 57 67 64 69
Karina Kristensen
Degnebakken 43
tlf. 21 42 12 10
Dejlige minder fra gymnastikopvisningen 2019 fotograf Kim Formsgaard

DYRK MOTION UDENDØRS
Vigersted er omgivet af den smukkeste natur, så der er masser af
muligheder for at dyrke motion udendørs. Gå, cykel eller løb en tur
på de mange stier i området - bl.a. Oplevelsesstien og Rosengårdsstien. Læg gerne vejen forbi søen i Bymidten og gå/løb et par
runder omkring den og lav øvelser på fitness-stativ, bord/bænkesæt
og i sandkassen. Find masser af inspiration på bl.a. YouTube- søg
på træning udendørs.
Berit Galberg

NYT FRA DILETTANTEN
Der indkaldes til stormøde torsdag d. 11. marts 2021 (uge10)
i Vigersted forsamlingshus kl. 19.30 - Alle er velkomne!
PS. Januar revyen blev aflyst da det ikke gav mening at opføre revyen under de gældene regler. (7 på scene og
en musiker = maks 2 publikummer). Håber at se jer alle til vores næste revy. Mere info når vi kommer tættere på.
Med venlig hilsen
Vigersted dilletanten

Fordi vi er en anelse mere personlige
Hos Arbejdernes Landsbank prioriterer vi
tid til den enkelte kunde.
Nørregade 25 | ringsted@al-bank.dk
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Voxmeter, 2021

Sct. Bendtsgade 6, st, 4100 Ringsted
Tlf: 70 25 41 00
www.vinogvin.dk
ringsted@vinogvin.dk

Danskernes
foretrukne bank
12 år i træk

Med risiko fo
r jord under
neglene og
røde kinder

Naturbørn er beliggende i et naturskønt område på en nedlagt landejendom, hvor børnene har en dagligdag i
tæt kontakt med dyr og naturen. Jeg
har heste, alpakaer, kænguruer, får,
geder, hunde, katte, kaniner, gæs,
ænder, høns, papegøje og parakitter.
Da jeg har valgt kun at have en lille
børnegruppe på fire børn, er der bedre tid til fokus på det enkelte barns
behov og til at have en tæt kontakt og
et godt samarbejde med forældrene.
Jeg modtager ingen gæstebørn.
Vi har haft masser af hyggelige stunder i december. Vi har spist risengrød
og haft besøg af nissen hver dag.

NATURBØRN I SNEKKERUP
www.rosenmark.dk

Vi har lavet juledekorationer og julegaver til mor og far. Vi har hygget os
i sneen og kastet med snebolde.
Nu glæder vi os til, at foråret er på
vej med forårsblomster og mulighed at plukke grønt til dyrene. Som
altid glæder vi os til at hilse på de
nye dyrebørn, der er på vej.
Hvis I ønsker en plads hos mig eller at blive skrevet op på venteliste, kan I ringe til mig.
Med venlig Hilsen
Naturbørn v/ Annette Rosenmark
Snekkerupvej 58
tlf. 22 87 98 37

PLEJECENTER ORTVED
Roskildevej 498, Ringsted
Tlf. 57 62 77 40
Leder Marianne Micheelsen
Tlf. 57 62 77 45

Søgade Begravelse

3639 5810
Søgade 26, 4100 Ringsted
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VIGERSTED LOKALRÅD
www.vigersted.net

HUNDEOMRÅDE
Siden starten har der været god
brug af området - både lokalt og fra
hundeejere udefra. Og folk er generelt meget flinke til at holde området
pænt og besøgsværdigt. Tak for det.
Nu venter vi lidt spændt på, hvordan
området bliver, når blomsterblandingen forhåbentligt kommer godt i
gang hen over året.

HØRINGSSVAR VEDR.
RÅSTOFOMRÅDE VED
RUSGÅRDSBAKKE
Lokalrådet har indsendt høringssvar
i forbindelse med det »mulige« råstofområde mellem Vigersted by og
Ortved. Vi anbefaler, at området udtages af Region Sjællands råstofplan.
Svaret kan ses på hjemmesiden www.
vigersted.net.

SAMARBEJDE MED FGU
Også i 2021 vil der være mulighed
for at samarbejde med FGU-Ringsted
om forskellige vedligeholdelsesopgaver i vores lokalområde, dog således
at evt. materialeomkostninger skal
afholdes lokalt. F.eks. leverede vi maling til opgradering af de to gamle blå
vejvisersten, medens FGU-medarbejderne rensede, malede og satte stenene på plads.

BYMIDTEN
Nu er der igen kommet vand i søen
efter afretningen af bunden sidste efterår. Hele det store areal med den
opgravede jord fra søen,
er tænkt som grønt område med henholdsvis slået
græs og vild blomsterblanding. Sidstnævnte afventer
vi stadig en endelig afklaring på fra kommunen.
Men det tegner lovende.
De tilplantede arealer med
lave snebær »Hancock«
bliver forhåbentligt helt
tætte i løbet af et par år,
så ukrudtet ikke er lige
så dominerende. Der vil
i foråret blive genplantet
lidt, hvor nogen desværre har revet planterne op. Sandkassen er blevet forsynet med et læs ekstra sand.
Helt overordnet kan vi fornemme, at
Vigersted-borgerne og ikke mindst
skolen i disse Corona-tider er glade
for opgraderingen af Bymidten.

specielt i forhold til det politiske niveau og kommunens administration.
Landsbyforum har bl.a. foreslået, at
Helhedsplanpuljen for landområderne hæves med kr. 250.000 til
kr. 1.250.000 fra 2021, hvilket nu
er en realitet. Gennem Landsbyforum godkendes alle ansøgninger til
Helhedsplanpuljen, Kulturpuljen og
Temaudviklingspuljen. Husk at der
er mulighed for ansøgninger til alle
3 puljer. Spørg gerne lokalrådet, hvis
der ønskes vejledning.

DELTAGELSE I 		
SØSKOVLANDETS TEMAER
Vigersted Lokalråd er også en del af
Søskovlandet, der bl.a. har arbejdet
succesfuldt for en Naturpark i kommunen. Dette arbejde ligger nu i
kommunens administration. Desuden
arbejdes der i Søskovlandet for et Aktivitets- og Naturhus i Vrangeskov.

DELTAGELSE I 		
LANDSBYFORUMS ARBEJDE

LYST TIL AT ARBEJDE 		
I LOKALRÅDET

Vigersted Lokalråd er blandt kommunens 10 lokalråd en del af Landsbyforum, der varetager helt overordnede
emner for kommunens landområder

Vigersted Lokalråd er en sammensætning af frivillige borgere i lokalområdet. Bredt sammensat på alder,
køn og geografi. Alle, der har lyst til
at være en del af dette fællesskab,
er meget velkommen. Giv
et ring - eller skriv en mail
til et af rådsmedlemmerne,
hvis du brænder for at være
med.
Peter
tlf. 20 83 60 90
mail: ph@carlhansens.dk

Søen tømmes for vand
og bunden afrettes
- september 2020
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VIGERSTED LOKALRÅD
www.vigersted.net
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SÆT X I KALENDEREN FØLGENDE DAGE
Indvielse af Vigersted Bymidte
Grundlovsdag lørdag d. 5. juni kl. 12.00 - ca.15.30
Hyggelig familiedag ved søen. Borgmester Henrik Hvidesten og Café
Ingeborgs foodtruck lægger vejen forbi. Fællessang, korsang og underholdning med »Halfdanskerne« -supermusikalsk gruppe.

Sankt Hansbål onsdag d. 23. juni
kl. 19.00
Grillen er tændt for medbragt mad inden
bål, båltale og fællessang kl. 19.00.

Kildemarked v/ søen søndag d. 19. september
kl. 11.30 - 15.30
Hyggelig familiedag ved søen.
Gratis bodplads, underholdning og hyggeligt samvær.
Hold dig orienteret om lokalrådets arrangementer på
www.vigersted.net

LOKALRÅDETS FLAGDAGE 2021
Lokalrådet har valgt følgende dage,
hvor der flages fra byen flagstang.
1. januar
2. april
4. april
9. april

Nytårsdag.
Langfredag. Der flages på halv stang hele dagen.
Påskedag.
Besættelsesdagen. Der flages på halv stang
til kl. 12.00, herefter på hel stang.
Hendes Majestæt Dronningens 				
fødselsdag.
Konfirmation i Vigersted Kirke
Befrielsesdagen.
Kristi Himmelfartsdag.
Pinsedag.
Grundlovsdag.
Valdemarsdag og genforeningsdag.
Evt. konfirmation i Vigersted Kirke
Danmarks udsendte.
Kildemarked
Juledag.

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

Vigersted Forsamlingshus.

Bestilles på: vigerstedforsamlingshus@gmail.com
eller på tlf. 40 50 50 98
Læs mere på www.vigerstedforsamlingshus.dk

2. maj
5. maj
13. maj
23. maj
5. juni
15. juni
28. august
5. september
19. september
25. december
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BYENS FLAG OG
FLAGSTÆNGER TIL
FLAGALLÉ UDLEJES
Udover den høje flagstang
overfor Forsamlingshuset, hvor
flaget hejses på visse officielle
flagdage har Lokalrådet indkøbt nye flag og flagstænger til
flagning rundt i byen ved festlige lejligheder.
Flaget på den høje flagstang
og de mindre flagstænger kan
lejes for et mindre beløb.
Pris: Stort flag 100 kr. (hejsning/nedtagning kan evt. aftales).
Pris: 6 flagstænger 300 kr.
(antal dage aftales).
Flagene opbevares i det gamle
sprøjtehus på Vigersted Bygade.
Kontakt Berit Galberg på
tlf. 22 21 23 25
for yderligere oplysninger.

Spektrum Arkitekter og borgerne i Søskovlandet har i fællesskab fundet
frem til dette skitseprojekt til et Aktivitets- og Naturhus i Vrangeskov.
Tanken er, at huset skal være en mulighed for naturundervisning for skolebørn, spejdere og andre interesserede.
Ligesom huset kan benyttes til møder og fælles mødested for motionister
og dem der bare har lyst til at gå en tur i skoven eller langs med Haraldsted Sø. Huset kommer til at rumme toiletter, grejbank, et lille opvarmet
lokale med tekøkken mv.
Der mangler endnu godkendelse fra fondene og en lokalplan fra Ringsted Kommune. Indtil videre er der positiv opbakning fra det politiske
niveau, som også har afsat en pæn portion penge til videreudvikling af
idéen og til noget af anlægsfasen.
Se mere om projektet på Søskovlandets hjemmeside eller på Vigersted.Net

RINGSTED DAGPLEJE
Leder Lone Schiøtt
Tlf. 57 62 81 20

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

Dejligt udeliv og sommeraftener
ved søen i Bymidten.
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VIGERSTED SKOLE
www.vigersted-skole.dk

STILLE, STILLE, STILLE - 		
NU STÅR SOLEN OP….
Sådan begynder Nannas sang om Buster. Det er også sådan, det opleves
på Vigersted Skole i skrivende stund.
Coronapandemiens restriktioner har
sat sine tydelige spor i skolens hverdag.
Det er en svær tid for alle. Børnene
mangler deres samvær med kammerater, deres møde med lærere og
pædagoger og de faglige muligheder
væk fra skærmen. Det er beviseligt,
at når vi er sammen, arbejder sammen samt inspirerer hinanden, bliver
2+2 ofte mere end 4.
Alligevel knokler medarbejderne for at
kompensere for dette ved at gennemføre fjernundervisning til alle årgange
på Vigersted Skole. Dertil kommer
undervisning på skolen til de elever,
som har et særligt behov eller hvor
forældrene udfører kritiske jobfunktioner.
Både elever og personale gør en
fantastisk indsats hver dag, mens vi
alle drømmer os frem mod en mere
normal og lysere hverdag. En hverdag
med lidt mere støj på gangene, glade
smil på læberne og større mulighed
for at blive så dygtige vi kan. Når vi

kan »hundse« lidt mere med eleverne
og lede dem videre i livet mod de
drømme, de har.

sig bedst i mindre grupper og med få
andre. Nogen kan sidde i timevis med
bøger, mens andre igen har brug for
at lære med hele kroppen.

SOM SKOLE 			
DRØMMER VI OM….

Vi ønsker at møde eleverne mere individuelt i det kommende skoleår, end
det har været tilfældet indtil nu. Både
inden for det boglige og det mere kreative. Vi behøver ikke at gå længere
end til sig selv. Hvor ofte har vi selv
været inspireret til at yde en masse,
når vi bliver stillet over for situationer
eller opgaver, der virker fuldstændig
uoverskuelige. Læringsområder som
ligeså godt kunne været skrevet på
russisk, fordi bogstaverne hopper og
danser. Eller fordi stoffet opleves kedeligt og uvedkommende. Selvfølgelig er livet ikke bare en dans på roser
eller lutter lagkage, men vejen til at
indlære det svære skal gå gennem
de kompetenceområder, vi er dygtige
til - hvori vi føler os trygge, der hvor
den enkeltes selvværd er stærkt og
kan vokse endnu mere. Der, hvor vi
oplever, vi lykkes og kan se meningen.
Så sker læring.

At vi kan give alle børn og unge lige
det, der får dem til at trives bedst muligt og blive så dygtige, de kan. Vi er så
heldige at have en skole, som er rigtig flot og rummer mange muligheder.
Rigtig gode faglokaler, gode udenoms
arealer, en mangfoldig medarbejderstab og ikke mindst elever, der har
mange forskellige kompetencer. Faglige, kreative, musiske, håndværksmæssige, sproglige….
Det er disse kompetencer, vi også ønsker at blive mere skarpe på at tilbyde
undervisning i. Der har gennem de
sidste mange år været et enormt, og i
mine øjne for ensidigt fokus på karakterer, boglige fag og tests. Det er bestemt også vigtigt, hvilket vi vil sætte
endnu mere fokus på, så eleverne får
den størst mulige faglighed med sig
fra Vigersted Skole. Samtidig vil vi se
på flere måder at lære på, da vi lærer
på mange forskellige måder og i forskellige tempi. Nogen mennesker trives i store forsamlinger og med mange andre, mens lige så mange udvikler

Tankerne og planlægningen for kommende skoleår er derfor også at
sætte fokus på før nævnte områder,
det kreative, det håndværksmæssige
og innovative. Der er en masse ma-

.

Benzin, diesel, fyringsolie, tips & lotto, fastfood,
trailerudlejning, dagligvarer, Espresso House
kaffe, blomster, spillehal og NY vaskehal
V. Michael Nielsen
Roskildevej 398, Ortved - 4100 Ringsted
Tlf. 57 52 89 08

ES-Elektrikeren A/S
Bækgårdsvej 41B
4140 Borup
www. eselektrikeren.dk
Tlf.: 57526475 - mail: cd@eselektrikeren.dk

Møllegade 2 · DK 4100 Ringsted
Tlf. 57 67 11 48
www.farvebuen.dk
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tematik, dansk, engelsk og historie i
for eksempel Håndværk og Design, i
Kunst/Billedfremstilling og Madkundskab. Dette skal gå hånd i hånd med
de eksisterende fagfaglige timer.
Vi vil gerne møde alle børn og unge
på en sådan måde, at de blomstrer,
trives og udvikler sig til at blive en god
»direktør« i eget liv og kan række ud
efter drømmejobbet i fremtiden.
Vi vil gerne en skole, der former sig
efter eleverne, deres behov og deres
mangfoldighed. Vi vil gerne lære at
blive klogere på det enkelte menneske
og hjælpe det frem.
Derfor bliver skoleåret 2021-2022
anderledes i form og indhold end det,
vi kender i dag.
Præcis hvordan kan vi ikke sige nu,
da planlægningen er i sin spæde start
og præget af den nuværende coronanedlukning. Det er dog sikkert, at vi er
klar i august 2021.
Da vi ønsker at udvikle de kreative,
musiske og håndværksmæssige områder, er vi interesseret i at høre, om
der er nogen af bladets læsere, der
har tid og lyst til at bidrage med egne
evner og interesser. Det kunne være
tømreren, der har lyst til at have besøg

af elever. Den pensionerede tømrer,
der har lyst og tid til at inspirere med
sin kunnen og erfaringer. Autoværkstedet, som vil bruge tid på skolen
eller vil tage elever i praktik. Kunstmaleren, der vil lave et forløb om malerkunst, spændende materialer og
fantasi. Kokken, der vil være oplægsholder. Det kan være historikeren og
globetropperen, der kan fortælle om
spændende perioder i verdenen og
i verdenshistorien. Listen er uudtømmelig, og måske har DU helt andre
ideer, som vi meget gerne vil høre om.
Vi vender tilbage med nyt, når vi kommer længere ind i året.
For nu vil vi sætte fokus på, at alle elever kommer godt gennem nedlukningen, og for de ældstes vedkommende
kører dem i stilling til afgangsprøverne
til sommer. Med et afgangsresultat fra
folkeskolen som meget gerne skal
være et godt udgangspunkt for resten
af livet.
Vi vil gøre alt for at være en god medspiller i det og ønsker vores elever
god vind.
Annette Hjorth
Skoleleder Vigersted Skole
anhjo@ringsted.dk

Michael Chiamchanthuek
Smålodsvej 35, 4100 Ringsted
Tlf. 57 52 52 57
Mobil 40 51 40 75
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VIGERSTED SKOLE
Skoleleder Annette Hjorth
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.

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

FUGLERESERVAT.DK

www.fuglereservat.dk

SKÆGMEJSERNE HAR FUNDET VEJ TIL FUGLERESERVATET - DET HAR DU OGSÅ MULIGHED FOR

Hen over vinteren er flere skægmejser observeret i reservatet
- både hunner og hanner. Så vi
håber, at nogle af de opsatte
»hytter« kommer i brug.

OM LIDT ER DER RIGTIG
MEGET GANG I FUGLELIVET
Da Covid-19 også er fortsat ind i
2021, vil det altid være en god idé
at følge reservatets arrangementer
på hjemmesiden. Vi bestræber os
på at gennemføre mest muligt i den
kommende sæson - situationen taget i betragtning.

Men uanset restriktioner, er det muligt
at gå ture i reservatet og få del i de
mange naturoplevelser, der bydes på.
Måske er du også heldig at se skægmejserne, isfuglen eller høre drosselrørsangeren.

KOMMENDE 		
ARRANGEMENTER
• Generalforsamling. Se hjemmesiden. Er foreløbig udsat.
• Arrangementer kan ikke meldes
ud på nuværende tidspunkt. 		
Men se hjemmesiden.

INDMELDELSE
• Betal kr. 200 til konto: 68231022168 eller på MobilePay 		
31852. Send herefter en mail til
kasse@fuglereservat.dk og opgiv
dit navn, adresse, telefon og mail.
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Så modtager du et medlemskort
på mail, når betalingen er registreret. Du modtager også 4-5 nyhedsbreve om året.
• Ikke medlemmer kan tilmelde sig
nyhedsbrevene på www.fugle-		
reservat.dk

HJEMMESIDEN
WWW.FUGLERESERVAT.DK
Hjemmesiden er altid opdateret med
de sidste begivenheder og de nyeste
observationer i reservatet. Hjemmesidens utal af billeder giver et rigtig
godt billede af, hvordan reservatet
tager sig ud og hvad der foregår.
Billederne er fotograferet af medlemmer, der også er nogle af landets
bedste naturfotografer.
Fuglereservat.dk
Jon Feilberg, tlf. 40 15 05 98
Mail: info@fuglereservat.dk

VIGERSTED BØRNEHUS

STEMNINGSBILLEDER OG NY HJEMMESIDE
I dette nummer af lokalnyt har vi skåret ned på teksten for at få mere plads til
at vise jer nogle af alle de ting som ungerne har været i gang med i børnehuset. Hvis I gerne vil læse mere om Vigersted Børnehus, så kan I gøre det på
vores helt nye hjemmeside vigerstedboernehus.aula.dk hvor der også er mange fine billeder.
På vegne af bestyrelsen
Julie Torpe Hansen

En del af byggeholdet
viser klokkeblomsternes
bus frem.

VIGERSTED BØRNEHAVE
Leder: Maria Celine Sørensen
Snekkerupvej 12, Ringsted,
tlf. 57 62 70 80
Bestyrelsesformand:
Mary Petersen, tlf. 53312801,
petersen360@gmail.com

Det er fedt at styre!
Vi modtager meget
gerne flere rat og
sæder til bussen.

Året startede med
eventyrtema. Margueritterne maler guldæg.

Tak til kirken for
at muliggøre jul i
forsamlingshuset.

Weeee! Vi elsker
sne og solskin.
11
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Tillykke til vinderne af
julekonkurrencen som
fandt alle 9 nisser i forsamlingshuset vinduer.

VIGERSTED FORSAMLINGSHUS
www.vigerstedforsamlingshus.dk

VIGERSTED FORSAMLINGSHUS OVERDRAGES TIL
STØTTEFORENINGEN FOR VIGERSTED FORSAMLINGSHUS
Den endelige købskontrakt, underskrevet af alle parter, forelå den
23.12.2020. Det tinglyste skøde ankom den 19. januar. Ejerskiftet trådte
i værk den 1. januar 2021. Forud er
gået en række forhandlinger, som ved
stor hjælp fra advokatfirmaet Milthers
og Nielsen er forløbet godt. Både
Ringsted Kommune og støtteforeningen har ændret ved den oprindelige
ordlyd.
Advokat Steffen Nielsen har været en
uundværlig hjælp for os og dermed

lokalsamfundet i Vigersted. Støtteforeningen anbefaler varmt firmaet. I kan
læse om dem på www.mnadvokater.
dk.

og lokalrådets hjemmeside. Vi håber,
der kan skabes nye aktiviteter i huset,
samt at vi kan få nogle arbejdshold til
at deltage i renoveringer.

Vi takker også de mange mennesker
i Vigersted, som har vist støtte og interesse for, at huset skal køre videre.

Vi får brug for hjælp til at skaffe kapital til renoveringerne. Gode ideer
modtages med kyshånd.

Nu begynder så det hårde slid. I løbet
af foråret sættes renoveringsprojekter
i gang. Først og fremmest skal taget
prioriteres. I forbindelse med skader
på murværket vil vi invitere til arbejdsdage i ledige weekender.

Vi har et samarbejde med Ringsted
kommunes fundraiser, vi har tagaktier
på tegnebrættet, og hvis I har en rig
onkel, som ikke vil betænke sine arvinger, så er det måske en mulighed?

Forhåbentlig kommer der
gang i brugen igen i takt med,
at Covid udfases. Og på trods
af, at vi har indført prisstigninger. Se mere om dette på
www.vigerstedforsamlingshus.dk.
Alle aktiviteter i huset - billard, Vakse Voksne, Voksenklubben, Dilettant, konfirmationsforberedelse, korene
og menighedsrådet - fortsætter, når restriktionerne
mildnes.
Vi er meget glade for de faste aktiviteter.
I løbet af foråret vil vi invitere de folk, der har tilmeldt
sig
aktivitetsgrupperne,
samt naturligvis alle andre,
der er interesserede. Det
kommer til at foregå via
Facebook, nyhedsbreve
Skødet op købssum.
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Flere har foreslået, at der skal laves
arrangementer, der kan give huset en
indtægt. Det ser vi nærmere på.
Vi håber Covid snart bliver træt, så
børn kan konfirmeres, unge par giftes
og fødselsdage og andre mærkedage
kan fejres.
Når forsamlingsrestriktionerne hæver
antallet af deltagere til 50, vil vi invitere til generalforsamling i Støtteforeningen. For at deltage, kræver det at man
er medlem af foreningen. Det er derfor nu tid at forny medlemskabet for
2021. Det kan gøres ved at indbetale
300 kr. på MobilePay 156 978 eller
på konto 4426 4955 189086. Hvis
du allerede har indbetalt 300kr. så er
du medlem for 2021. Send en mail til
vigerstedforsamlingshus@gmail.com,
når du har betalt.
Torben Dan Jensen, sekretær
mot.jensen@gmail.com
Tlf. 22 44 85 74

FJELLEBRO - KVÆRKEBYEGNENS BORGERFORENING

SIDEN SIDST

JULESKOVTUREN

Året 2020 bliver et år, vi sent glemmer. Jeg tror, at vi i Borgerforeningen
har det, som alle andre foreninger har
haft det sidste år - alle vores arrangementer er blevet aflyst eller indrettet
efter »Corona-situationen«. Vores håb
er nu, at vi i løbet af 2021 vil vende
tilbage til mere normale tilstande, men
vi forventer ikke at kunne gennemføre ret meget af det, vi havde planer
om i dette år. Bestyrelsen vil afvente
situationen, og så håber vi på, at situationen bliver mere normal i sidste
halvdel at kalenderåret. De aftaler, vi
havde med Cafe Ingeborg og Foodtrucken, prøver vi på at gennemføre,
når forholdene tillader det.

Et af de få arrangementer, vi gennemførte sidste år, var vores juleskovtur i
slutningen af november måned. Det
blev igen en succes med pæn tilslutning. Vi startede ved den gamle frugtplantage, hvor skovfoged Ulrich Madsen bl.a. fortalte om arbejdet med at
bundte pyntegrynt, og hvordan det
bliver transporteret til Polen, hvorfra
det så igen kommer tilbage til Danmark som adventskranse. Derefter gik
turen videre i Humleoreskoven, hvor
der blev samlet gran, mos, svampe
mm. til juledekorationerne. Jo, deltagerne hyggede sig rigtigt i skoven
denne dejlige efterårsdag, hvor vejret
viste sig fra sin bedste side. Alle var
godt læssede med alt godt fra skoven, da vi sluttede af ved den gamle
frugtplantage.

DEN NÆRMESTE FREMTID
OG VORES PROGRAM

menter. Vi skulle i skrivende stund - i
januar - have haft vores børnediskotek og generalforsamling. Begge dele
er aflyst/udsat. Vi afventer restriktionerne omkring forsamlingstal mm., og
når det giver mening, indkaldes der
til generalforsamling. Indtil da arbejder den nuværende bestyrelse videre,
og der er pt. flere ting, vi aktuelt skal
forholde os til. Her kan nævnes kommende (forventeligt) boligbyggeri i
Kværkeby, trafikforholdene i vores
lokalområde og parkeringsforholdene
ved Kværkeby Friskole. Dette vil vi
orientere mere om i lokalpressen, når
det bliver aktuelt.
I Borgerforeningen håber vi, at lokalområdet vil støtte op om foreningen,
og det gør man bedst ved at melde
sig ind, og så selvfølgelig møde op til
vores arrangementer.
Mange hilsner fra
Fjellebro - Kværkebyegnens
Borgerforening

Som situationen er lige nu, kan vi ikke
gennemføre vores planlagte arrange-

BESTYRELSE

Foodtruckens besøg
på Kværkeby Friskole.

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

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

Osted Slagter og selskabslokale
v/ Kennet Hansen
Fugletoften 6, Osted
tlf. 46 49 70 44
www.slawter.dk
13
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Formand & sponsorkontakt:
Finn Andersen
Næstformand:
Thomas Kroghhøj
Kasserer: Mogens Dinesen
Sekretær: Annette Andersen
Indkøb og PR: Pia Krogh

KVÆRKEBY FRISKOLE

KÆRE ALLE SAMMEN
Vi har nu alle levet med Corona situationen i et helt år og her på Kværkeby
Friskole har det også på alle måder
ændret vilkårene for skolens mulighed
for at være den lille overskuelige og
nærværende skole, hvor fællesskabet
er et centralt omdrejningspunkt.
Selv om vi gør hvad vi kan, for at få
skabt en skolehverdag for børnene, så
ved vi også godt, at det på mange måder bliver en pseudovirkelighed, som
rammesætter den nødundervisning,
som det vitterligt er.
Vi ved ikke hvornår vi igen kan byde
velkommen til vores små elever og vi
ved heller ikke hvornår, der er udsigt
til at de store elever kan komme tilbage. Derudover er det helt uafklaret
om vores 9. klasse skal til afgangsprøver og vi ved heller ikke om vores 8.
klasse skal til prøve i de obligatoriske
kreative fag.
Alt i alt er nøgleordet for denne tid, at
vi venter på, at virkeligheden og den
gode hverdag igen indfinder sig og at
vi lige nu gør hvad vi kan, for at få det
bedste ud af nødundervisningen.

FORBEDRINGER 			
PÅ SKOLEN
I de sidste par år har vi sat rigtig meget i gang på Kværkeby Friskole, for
at forbedre de fysiske forhold og den
udvikling fortsætter. I uge 7 starter vi
med at skifte en lang række af vores vinduer ud og de næste par år er
det planen at dette vil ske i hele den
gamle skolebygning, således at alle
vinduerne gerne skulle være udskiftet
om et par år.
Derudover arbejder vi på at bygge
en ny tilbygning mellem vores indskolingsbygning og resten af skolen,
så vi får samlet hele vores indskoling endnu bedre, end vi har i dag.
Vi er også ved at få udskiftet gardinerne i alle klasserne, så de gamle
udrangerede og trætte gardiner, kan
blive sendt på pension. Endelig skal vi
have lavet større forbedringer på vores varme- og brugsvandsanlæg, så
det optimeres såvel varme- og energimæssigt. Så ja, der sker rigtig meget omkring skolens fysiske udvikling.

UDLANDSREJSEN 		
FOR VORES 9. KLASSE
Et andet område, som vi desværre
ikke kan detailplanlægge lige nu er
vores udlandsrejse for vores kommende 9. klasse. Vi var så heldige,
at vores nuværende 9. klasse fik den
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store oplevelse at komme afsted til
Island, lige inden det hele lukkede
ned. De havde knoklet for at få det
til at ske, ved selv at spare en masse
penge op til turen. Skolen sikrer, at
alle vores afgangsklasser kommer afsted, ved at betale for en rejse til en
destination i Europa. Men de ville noget mere og formåede på bedste vis
at realisere dette.
Lige nu kan vi jo så desværre ikke
bestille og planlægge rejsen for vores
kommende 9. klasse, men vi håber og
regner med, at de kan komme afsted
lige efter sommerferien, som vi plejer.
Vi skal i hvert fald gøre alt hvad vi kan
for at det kommer til at ske.

KUN FÅ LEDIGE PLADSER
Der er rigtig meget søgning til vores
lille skole og vi har kun meget få ledige pladser på enkelte årgange, men
hvis I går med tanker om at skifte
skole eller står og skal tage beslutning om, hvor jeres barn skal starte i
skole, så er I meget velkommen til at
kontakte os. Mit tlf. nr. er 60704945.
Det kunne jo være, at der var en
ledig plads.
Det var alt for denne gang. Jeg vil derfor til sidst ønske jer et forhåbentligt
dejligt lyst og varmt forår.
Mange venlige hilsner
Jan Glerup, Skoleleder

DE GRØNNE PIGESPEJDERE
www.vigerstedspejder.dk

Trods Corona lavede vi i december
Juleafslutmning, hvor alle restriktioner
blev overholdt. Den mindste spilop på
3 år var med helt op til vores ældste
leder på 75 år.
I traditionens tro havde vi flaghejsning, som var en åbning på selve vores juleafslutning. Vi sang og holdt
den afstand, som vi skulle. Det var
dog lidt svært at høre hinanden, for
det blæste ret meget, og det kan jeg
fortælle, for det var mig, ved hjælp af
nogle smuttere, som hejste Dannebrog op, og jeg fik ondt i mine arme
af at hive i rebet.
Efter vores velkendte flaghejsning
havde vi noget nyt på programmet,
som var et julekalenderløb. Det handlede i store træk om, at julen skulle
reddes, for Pyrus havde som altid la-

vet rod i den. Hvis du er bange for, at
det ikke gik godt, så kan jeg med ro
og mag fortælle, at det hele endte
godt, for jeg har efterhånden set
mange julekalendere, og dette løb var
et mesterværk af et julekalenderløb.

se, og det betyder, at lederne keder
sig og savner sine spejdere og fælleskabet, for som de fleste siger, så er
en leder bare et forvokset legesygt
barn. Børn skal brænde krudt af, og
det skal lederne også.

Endnu en ny ting, som vi afprøvede,
var Julebanko. Det var dog ikke et helt
normalt bankosæt, som de fleste kender til. Det var med julemotiver, da vi
godt kan lide at udfordre os selv.

Når du læser dette, håber vi på, at vi
er i gang igen og kan udvikle vores
spejderfællesskab. Til sommer, hvor
den store smutte-landslejr Terra bliver
afholdt fra d. 26 juli til d. 30 juli, håber vi, at vi er med. Smutterne og
Rævene, som deltager, og Leoparderne som Stab.
Nadja Gylling Jørgensen (leopard).

Derefter havde vi udfordringsmærke
udlevering. Som traditionen følger, så
skulle de yngste have mærker først,
og så måtte de ældste
pænt stå og vente, til det
var deres tur.
Grundet Corona er vores spejder sat på pau-

Dette var to
af posterne på
Julekalenderløbet.

Der gøres klar
til hygge efter
Julekalenderløbet.

Vi er åbne for alle piger så, hvis
du synes, at spejder er sjovt, er
du velkommen hos os. Hvis du
desværre ikke bor i nærheden,
så få mere information på De
Grønne Pigespejderes hjemmeside.
Med Venlig Hilsen
Marie Lindstrøm Jørgensen
Marie.lindstroem@godmail.dk
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VIGERSTED & KVÆRKEBY KIRKER
vigersted-kvaerkeby.dk

KONFIRMATIONERNE I MAJ
Meget er uvist i disse corona-tider. Vi håber selvfølgelig, at samfundet er lukket op eller at der
er lempet så meget på restriktionerne, at vi kan gennemføre konfirmationerne som planlagt.
Så indtil videre holder vi fast i de to datoer, og konfirmationerne vil blive afholdt med de
restriktioner, der nu måtte være, medmindre de er så restriktive, som de var i januar/februar.
d. 2. maj i Vigersted og d. 9. maj i Kværkeby
Udover dette tilbyder vi konfirmationer
d. 28. august i Vigersted og d. 29. august i Kværkeby
Det står konfirmanderne og deres forældre helt frit for at vælge mellem de datoer, helt op til
selve konfirmationsdagen. Vi håber, at dette vil gøre planlægningen af konfirmationerne så
fleksibel som muligt i disse tider.
Vigersted og Kværkeby menighedsråd

MUSIK I PÅSKEN
Påsken nærmer sig og i Vigersted og Kværkeby kirker glæder vi os til at fejre den store højtid. 2020 blev jo et
meget anderledes år, hvor kirkerne hverken kunne holde gudstjenester til jul eller påske pga. nedlukningen. Det
er vist aldrig sket før.
Nu har kirkerne været åbne for gudstjenester siden 10. januar og hver søndag er der
mulighed for at komme til corona-sikker gudstjeneste i mindst en af vores smukke
kirker. Gudstjenesten er uden fællessang, men kirkesangeren synger et par salmer.
Der er ikke nadver, men man kan lytte til smukke tekster fra Bibelen, prædiken og
smuk orgelmusik. Gudstjenesterne varer 30 min og vi sidder med god afstand. Vi
ved endnu ikke hvor længe denne form skal holdes, men en ting er sikker: I Vigersted
og Kværkeby kirker fejrer vi altid påsken med en masse dejlig musik.

Winnie Bugge Frandsen

Skærtorsdag aften medvirker fløjtenist Winnie Bugge Frandsen, som sammen med
organist Mia Engsager vil spille smukke klassiske stykker af de store mestre. Skærtorsdag er altid en stemningsfuld aften i kirkerne, hvor evangeliet om Jesu sidste
måltid med sine disciple bliver gjort levende i både musik og ord.
Langfredag vil man kunne lytte til stille orgelmusik af bl.a. J.S. Bach. En dag med tid
til eftertanke.
Påskedag er den store festdag, hvor kirken pyntes flot op med en masse gule påskeliljer, når vi sammen fejrer Jesu opstandelse.
Ved denne musikgudstjeneste vil man kunne
nyde Maj Berit Guassora’s smukke trompetspil.
Hun vil spille festlig påskemusik på trompeten og bløde toner på sit flygelhorn.

Maj Berit Guassora

Så kom i kirke i påsken og hør påskens
vigtige budskab om håb og opstandelse.
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LIDT OM PRÆSTEGÅRDEN I VIGERSTED
De ældste dele af præstegården
skriver sig helt tilbage til midten af
attenhundredetallet. I tidens løb er
den så blevet udvidet, ombygget
og vedligeholdt i overensstemmelse med, at kravene til bygningernes anvendelse har ændret sig.
Den seneste større renovering
skete i 1992, hvor blandt andet
konfirmandstuen blev gennemgribende istandsat og der blev fortaget omfattende isoleringsarbejder i hele bygningen. Ved denne
lejlighed blev der også opsat forsatsvægge op mod næsten alle
ydermure.
Som sagt så sker der løbende
ændringer og skærpelser af kravene til en præstegård og i foråret
2019 blev det klart, at bygningerne ikke helt levede op til de nye
bestemmelser til sikring af præstens privatliv, som var kommet fra
kirkeministeriet. Pastoratets præstegårdsudvalg fik udarbejdet forslag til forskellige tiltag, som klart
ville forbedre disse forhold og det
blev vedtaget af de to menighedsråd (Vigersted og Kværkeby) at
indhente tilbud på disse arbejder
med henblik på at få dem iværksat. Sideløbende hermed var der
også blevet gennemført forskellige
undersøgelser af bygningernes
tilstand og som et resultat heraf
blev der fremsat en mistanke om,
at der kunne være angreb af skimmelsvamp. Da der ikke umiddelbart kunne konstateres sådanne
angreb på de synlige indvendige
overflader, blev Teknologisk Institut (TI) engageret til at undersøge
de skjulte konstruktioner. Resultatet af denne undersøgelse godt-

gjorde, at der var udbredte angreb
af skimmelsvamp i disse, hovedsageligt bag de opsatte forsatsvægge og i tagkonstruktionen, ligesom
der var fugtangreb i enkelte mure.
Efter denne rapports fremkomst
blev der i december 2019 afholdt
et møde med deltagelse af provst,
præstegårdsudvalg, præst og tillids-/sikkerhedsrepræsentant og
her blev det besluttet, at præsten
ikke kunne blive boende i præstegården, men måtte genhuses
hurtigst muligt. Da det, efter nogen søgen, ikke var muligt at finde
en passende lejebolig, blev det
besluttet at erhverve en passende
bolig, som så ville kunne afhændes
igen, når der er fundet en blivende
løsning på præsteboligen. Dette
hus, som ligger på Bredagervej i
Vigersted, flyttede præsten ind i til
påske 2020 og bor der stadig.
Nu stod så de to menighedsråd
tilbage med spørgsmålet om, hvad
der skulle ske med præstegården.
Desværre kunne de ikke blive enige om et fælles forslag.
- Vigersted menighedsråd mente,
at præstegården skulle renoveres
nænsomt og herefter fortsat bruges til udvidede tjenstlige lokaler
samt nogle rum til menighedsrådets rådighed. Endvidere skulle
der opføres et helt nyt hus som
bolig til præsten i den ubenyttede
del af den store have.
- Kværkeby menighedsråd ønskede i stedet, at der skulle foretages
en gennemgribende renovering af
bygningen, hvorunder præstens
bolig skulle nyetableres (med udnyttet tagetage) i bygningens vest-
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længe (hvor konfirmandstue m.v.
nu befinder sig). De tjenstlige lokaler skulle så etableres i nordlængen, hvor præsten hidtil har haft
sin bolig.
På et fællesmøde i slutningen af
februar blev der nedsat en arbejdsgruppe med det formål at
finde en rådgiver, der kunne foretage en grundig undersøgelse af
bygningerne og herefter opstille
en konsekvensberegning af de to
forslag, og som ville sætte menighedsrådene, sammen med provstiet, i stand til at beslutte, hvilken
løsning der vil være den optimale.
I slutningen af maj fik arbejdsgruppen lov til at engagere ingeniørfirmaet COWI til denne opgave.
Desværre blev dette arbejde en
del forsinket af corona-restriktioner, sommerferie og en medarbejders sygemelding således, at der
først i begyndelsen af september
fremkom en rapport. Denne indeholdt nogle foreløbige konklusioner, men påpegede samtidig,
at der skulle udføres en del ekstra
undersøgelser for klart at kunne
overskue konsekvenserne af de
mulige forslag. Efter en del forsinkelser og forviklinger fik arbejdsgruppen i december 2020 lov til
at iværksætte disse ekstra undersøgelser. I skrivende stund er disse undersøgelser gennemført og
man forventer, inden for få dage,
en rapport, som forhåbentlig kan
danne grundlag for en god beslutning om præstegårdens fremtid.
Søren Hansen

VIGERSTED & KVÆRKEBY KIRKER
vigersted-kvaerkeby.dk

PRÆSENTATION AF VIKAR-PRÆSTEN
Jeg er altid dårlig til at vide, hvad jeg skal skrive, når det er mig selv, det
skal handle om. Som præst er man jo mere vant til at fortælle om andre fortælle om kære afdøde, glade brudepar eller Jesus.
Mit navn er Mie Jeppesen Højholt, men nogle af jer kender mig sikkert
bedre som Mie Møller Jeppesen. Jeg startede som sognepræst-vikar hos
jer pr. 1. december 2020, og den 19. december blev jeg gift ved en lille,
corona-venlig ceremoni, og ændrede navn til Højholt.
Jeg er 30 år gammel, og bor i en lille by, Ferslev, på Hornsherred, sammen
med min mand, Mikkel, en hel masse dyr, og min bonusdatter, Molly på 8
år, som er på deleordning.
Jeg er uddannet fra Københavns Universitet, hvor jeg fik min kandidatgrad
i 2015. Jeg har tidligere en kort overgang været præst i Brøndbyvester,
inden jeg fik fast embede i Tømmerup ved Kalundborg, hvor jeg var i 3,5 år.
At jeg en dag skulle blive præst lå på ingen måder i kortene. Jeg er ikke ud
af præsteslægt, hele min familie er arbejdere af den gamle slags, men da
jeg var en ung pige på 16 år vidste jeg alligevel pludselig, at det var præstehvervet, der kaldte på mig, og jeg kan
ikke forestille mig et bedre arbejde!
I skrivende stund er jeg ansat som vikar-præst hos jer på halv tid, mens jeres faste præst kommer til hægterne
igen. Jeg holder meget af arbejdet i de to sogne, og jeg er blevet taget rigtig godt imod begge steder, så det skal
I have stor tak for. Selvom coronanedlukningen temmelig hurtigt kom og lukkede det meste ned, også i kirken,
keder man sig aldrig som præst. Der er altid mennesker, der skal bisættes, samtaler, der skal afholdes, og nu også
helt nye gudstjenesteformer, der skal afprøves. Kirken er stadig åben, selvom vi ikke må samles så mange, og man
er stadig velkommen til at ringe eller skrive til præsten, hvis man har brug for én at tale med.
Masser af varme hilsener
Mie Jeppesen Højholt

NØRKLEKLUBBEN
Vi er alle kommet godt igennem Coranatiden - MEN vi savner meget at
kunne være sammen om vores strikketøj! Alle har været flittige, så nu har
vi igen »varer« på lager og denne gang vil vi forsøge os med »TAKE AWAY«.
Det kan foregå således - send en sms på 21 19 48 17 med evt. ønsker - har
vi det på lager kan det afhentes hos Lena på Degnebakken 24, Vigersted er der ønsker, som vi ikke har, kan vi muligvis strikke det til senere levering.
Vi har modtaget et dejligt brev fra Australien og to billeder: »Vejret i december er rimelig mildt, men aftnerne og nætterne er kolde, så de fleste har brugt
sokkerne med stor glæde og de takker, fordi vi brugte energi på at strikke til
dem. Nissehuerne var også et hit både for voksne og børn«.
Det blev vi rigtig glade for - dejligt at vi kan glæde folk down under.
Tak til jer, der besøgte vores Julestue i Forsamlingshuset sidst i november og tak for doneret garn!
Vi håber på, at landet snart bliver Coronafrit, så vi kan afholde et forårsmarked i april. Vi skal nok annoncere, når vi ved noget!
Lena Uldall
Degnebakken 24, tlf. 21 19 48 17
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SIDEN SIDST
VIGERSTED SOGN
DØBTE
29.11 Elisabeth Winding Pedersen
DØDE OG BEGRAVEDE
13.11 Bodil Sigrid Bech Thorsted
09.12 Aase Merete Madsen
22.12 Egil Bernhard Jensen
24.12 Rita Margrethe Nielsen
31.12 Inger Marie Møller 		
Rasmussen
02.01 Inge Hansen
KVÆRKEBY SOGN
DØDE OG BEGRAVEDE
10.11 Kim Michael Knudsen

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 anmeldelse af dødsfald foregår digitalt
via Borger.dk. Har du brug for hjælp,
så kontakt sognepræsten.

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

VIGERSTED-KVÆRKEBY
LOKALNYT
Nr. 2·2121: deadline 21. april
- udkommer 1. - 4. juni.
Nr. 3·2121: deadline 28. juli.
- udkommer 7. - 10. september.
Nr. 4·2121: deadline 26. oktober
- udkommer 7. - 10. december.

KIRKEBILEN

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

LOKALNYT UDGIVES AF: Vigersteds og Kværkebys menighedsråd
samt institutioner og foreninger.
REDAKTION: Anne-Marie Nybo
Mehlsen (ansvarshavende) Mariann Hansen (kasserer), Asger Bak
Bjarne Kristensen, Berit Galberg.
ANNONCER PR. ÅR: Pris: 950 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 1.375 kr. inkl. moms
Mindre indlæg pr. gang min. 550 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: Peter Hansen.
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Sognepræst
Anne-Marie Nybo Mehlsen
Bredagervej 60 · tlf. 57 52 52 35 ·
amnm@km.dk · Fridag mandag.
Sekretær Marianne Piil træffes onsdag
formiddag på Præstevej 26, Benløse,
tlf. 57 67 36 70 og kan hjælpe 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 Bjarne Kristensen · Egevej 10,
tlf. 23 49 08 94 · angan@live.dk
Næstformand Søren Hansen ·
Nebsmøllevej 1 · lf. 53 70 25 00 ·
soeren@nebsmollevej.dk
Kasserer Uffe Larsen · Kærehave 28 ·
tlf. 57 52 52 47 / 21 64 41 47 ·
uflars@gmail.com
Sekretær Janne Kristensen ·
Skovbakken 18 · tlf. 26 15 59 29 ·
jannesimonsen@me.com
Kontaktperson (for medarbejdere)
Karina Dall · Vigersted Bygade 11 · 		
tlf. 26 84 20 16 · ka80dall@gmail.com
Medlem Jørgen Gress Nielsen ·
Bredagervej 88 · tlf. 21 62 26 28 ·
joergenogbirthe@os.dk
Kirkeværge (ikke medlem) Peter Gylling
Jørgensen · Skovbakken 16 · tlf. 42 44
28 90 · peter.gylling.joergensen@gmail.
com
		
KVÆRKEBY MENIGHEDSRÅD
Formand og kontaktperson
Martin Pedersen · Bjergvej 35 ·
tlf. 20 28 30 51 · martinp@pc.dk
Næstformand Birgit Nielsen ·
Nordbæksvej 68 · tlf. 53 13 01 97 ·
birgitnielsen@mail123.dk
Kasserer og sekretær Annette
Hansen · Rosengårdsvænget 13 · 		
tlf. 24 93 10 22 ·
annette-hansen1960@hotmail.com
Kirkeværge Gurli Birkholm Petersen ·
Bjergvej 52 · tlf 40 87 55 92 ·
gurli.k.by@gmail.com
Medlem Iris Bremer Henriksen · 		
tlf. 20 20 52 70 ·
nyvang.henriksen@tdcadsl.dk
Medlem Gurli Jørgensen
Suppleant Ingelise Madsen

ID-nr.: 46879
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MARTS · APRIL · MAJ 2021

11. mar.
14. mar.
21. mar.
28. mar.
1. apr.
2. apr.
4. apr.
5. apr.
11. apr.
18. apr.
25. apr.
30. apr.

TIDSPUNKT

ARRANGEMENT

STED

09.00
10.30
19.30

2. søndag i fasten · Gudstjeneste

Vigersted Kirke v. MH
Jystrup Kirke v. MH
Vigersted Forsamlingshus

09.00
10.30
09.00
10.30
09.00
10.30

3. søndag i fasten · Gudstjeneste

17.30
19.00
09.00
10.30
09.00
10.30
09.00
10.30
09.00
10.30
09.00
10.30
09.00
10.30
09.00
10.30

Skærtorsdag · Gudstjeneste

2. maj

16. maj
23. maj
24. maj
30. maj
5. juni

s
e
s
Vi
23. juni

Maria Bebudelse · Gudstjeneste
Palmesøndag · Gudstjeneste

Langfredag · Gudstjeneste
Påskesøndag · Gudstjeneste
2. påskedag · Gudstjeneste
1. søndag efter påske · Gudstjeneste
2. søndag efter påske · Gudstjeneste
3. søndag efter påske · Gudstjeneste
Bededag · Gudstjeneste
4. søndag efter påske · Konfirmation

9. maj
13. maj

Stormøde. Vigersted Dilettanten

5. søndag efter påske · Konfirmation

Valsølille Kirke v. LSK
Kværkeby Kirke v. LSK
Kværkeby Kirke v. MH
Vigersted Kirke v. MH
Vigersted Kirke v. LSK
Jystrup Kirke v. LSK
Kværkeby Kirke v. MH
Vigersted Kirke v. MH
Vigersted Kirke v. MH
Kværkeby Kirke v. MH
Kværkeby Kirke v. MH
Vigersted Kirke v. MH
Vigersted Kirke v. LSK
Jystrup Kirke v. LSK
Valsølille Kirke v. LSK
Kværkeby Kirke v. LSK
Jystrup Kirke v. MH
Vigersted Kirke v. MH
Kværkeby Kirke v. LSK
Valsølille Kirke v. LSK
Vigersted Kirke v. MH
Kværkeby Kirke v. MH
Konfirmation i Vigersted eller
Kværkeby? (se omtale side 16) MH
Konfirmation i Vigersted eller
Kværkeby? (se omtale side 16) MH
Kværkeby Kirke v. LSK
Jystrup Kirke v. LSK
Vigersted Kirke v. MH
Kværkeby Kirke v. MH
Kværkeby Kirke v. NN
Vigersted Kirke v. NN
Vigersted Kirke v. LSK
Valsølille Kirke v. LSK
Valsølille Kirke v. MH
Kværkeby Kirke v. MH

09.00
10.30
09.00
10.30
09.00
10.30
09.00
10.30
09.00
10.30

Kristi Himmelfarts dag · Gudstjeneste
Kristi Himmelfarts dag · Dåbsjubilæum

12.00

Indvielse af Vigersted Bymidte. Vigersted Lokalråd

Vigersted Bymidte v/ søen

19.00

Sankt Hans Bål. Vigersted Lokalråd

Sportspladsen Vigersted

6. søndag efter påske · Gudstjeneste
Pinsedag · Gudstjeneste
2. pinsedag · Gudstjeneste
Trinitatis · Gudstjeneste
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Videbæk Bogtrykkeri A·S

DAG
7. mar.

Med f
o
behol rd for
nødve
nd
ændri ige
nger

MH = Mie Jeppesen Højholt · LSK = Lars Storm Kristensen

KALENDER

