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VIGERSTED IDRÆTSFORENING
www.vigersted-if.dk

NYT FRA TRÆNINGSCENTRET

Vigersted træningscenter er et lo-
kalt center, der har nogle gode mu-
ligheder, hvis man gerne vil i form. 
Centeret er åbent alle ugens dage 
fra kl. 5.00 - 22.00. Centeret er ud-
styret med de bedste maskiner på 
markedet og giver derfor alle, der 
ønsker det, mulighed for at motio-

nere, styrketræne, konditionstræne samt at træne udholdenhed. 

Man skal være fyldt 15 år for at kunne blive medlem, og det første 
år skal man træne med en voksen. Når man er fyldt 16 år, må man 
træne alene. Det koster 100 kr. om måneden at være medlem, og 
for samme kontingent kan man også dyrke CrossGym og bodybike. 

Hver tirsdag fra kl. 19.00 - 20.30 vil der være en instruktør i cente-
ret, hvor man kan få eller booke en tid til en instruktion. Det er også 
muligt at få en instruktionstid på andre dage og tidspunkter, hvis 
man ønsker det. Vi anbefaler altid nye medlemmer, at man booker 
en tid til en instruktion, da det er vigtigt man lærer at bruge maski-
nerne på den helt rigtige måde, så vi sikrer at man undgår skader. 

Centeret er udstyret med sprit, afvasknings-klude og har generelt et 
højt rengøringsniveau. 

Vi har ca. 175 medlemmer lige p.t og vil rigtig gerne modtage nye 
medlemmer, der har brug for at komme i god form. Medlemmerne 
er positive og meget hjælpsomme, når man træder ind i centeret. 

Alle er velkomne på alle tidspunkter. Der er ingen, der har krav på 
bestemte tider eller dage, og alle tager hensyn til alle med et smil på 
læben, når der trænes. 

Kom glad og bliv en del at et fællesskab i vores lille lokalsamfund. 

Indmeldelsen skal ske via Birthe Noack, som er kasserer i bestyrel-
sen. Skriv til Birthe på bno@godmail.dk 

Hvis du vil vide mere omkring CrossGym, kan man kontakte Kim på 
kg@itoperators.dk, og hvis du vil vide mere om bodybike, kan man 
kontakte Thomas på 23900970 eller på vigerstedbodybike@gmail.
com 

Hvis du vil vide mere om en evt. instruktionstime, kan man kontakte 
Berit på berit@galberg.dk. For 
yderligere spørgsmål kan man 
skrive til charnr.1410@gmail.
com

På vegne af  Vigersted 
træningscenters bestyrelse

Charlotte Nørgård Jørgensen, 
formand for bestyrelsen

GYMNASTIK-
OPVISNING 2022

Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 
12. marts kl. 10-13, hvor hol-
dene vil vise, hvad de har arbejdet 
med i vinterens løb.

RIGTIG GLÆDELIG JUL
Alle medlemmer af VIF - børn 
som voksne - ønskes en rigtig 
glædelig jul samt et godt nytår 
fyldt med masser af   
bevægelse og     
fællesskab.

NYT FRA 
BILLARDAFDELINGEN

Der er plads til flere medlemmer. 
Vi spiller hver torsdag i tidsrum-
met kl. 19.00 - 22.30 på 1. sal 
i Forsamlingshuset.

Hvis vi er mange nok, plejer vi at 
deltage i en intern turnering mod 
en billardklub i Benløse.

Har du lyst til at være med eller få 
et par prøveaftener, så kontakt for-
mand Morten Skriver på mobil 61 
44 24 77. Der er mulighed for at 
oprette et pigehold en aften først 
på ugen.

Man behøver ikke medbringe sin 
egen kø. Der betales kontingent til 
VIF.
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CROSSGYM KIDZ (5. - 9. KLASSE)

Om torsdagen fra 18.00-19.00 mødes en masse seje 
crosskidz i Vigersted Hallen og giver den max. gas 
med puls og styrke. Vi arbejder med alt lige fra roma-
skiner, cyklen »the beast«, store traktordæk, kettlebells 
og styrketræning med stænger og vægtskiver. Vi bru-
ger timen på fælles opvarmning og herefter opdeling 
i hold, hvor man f.eks. arbejder sammen to og to. 
Eksempelvis bruger vi her begrebet YGIG - You-Go-I-
Go. Altså den ene arbejder, mens den anden holder 
pause og skifter herefter. Gerne i 2 minutters intervaller over 4-8 stationer med 
forskellige øvelser. Hver torsdag er der planlagt en ny træning, så vi arbejder med 
forskellige muskelgrupper og samtidig udfordrer de unge med nye sjove trænings-
former.

Crossfit er en træningsmetode, som er blevet meget udbredt. Træningen er en sammensætning af gymnastik, 
styrkeøvelser og konditionstræning. Træningen har til formål at forbedre 
muskelstyrke, kondition, balance og hurtighed. Vi lægger stor vægt på, 
at træningen er sjov og inspirerende. Vi brænder energi af og hver enkelt 
får brugt sin krop og tilpasset vægt, så det passer til den styrke man har. 

Der er højt humør på og pulsen er høj. Vi garanterer sved på panden og 
øver gentagelser og teknik, og kan se, at de unge mennesker rykker fra 
gang til gang. Vi slutter gerne de sidste 10 minutter af med fælles fod-
bold eller stikbold. Der er stadigvæk ledige pladser på holdet, så kom 
endelig forbi og prøv det af. 

Med venlig hilsen
Instruktørerne Søren, Kim og Dorte

 

VAKSE VOKSNE - GYMNASTIK OG SAMVÆR FOR SENIORER

Der er stadig plads på Vakse Voksne holdet, hvor der er 
mulighed for at lave gymnastik i den store sal eller spille 
billard på 1. sal i billardafdelingens lokaler.

På gymnastikholdet er der en stor aldersspredning, men 
vi prøver at tilpasse øvelserne, så alle kan deltage enten 
stående, liggende eller siddende. Vi arbejder med styrke, 
balance, smidighed og kondition krydret med god musik 
og gerne med et godt grin. Vi bruger bl.a. store og små 
træningsbolde, håndvægte, vandflasker, elastikker og 
stepbænke.

Hver har en pose med forskellige redskaber såsom små 
bolde, elastikker, klude og vandflasker, så man kan altid finde på noget at træne med, hvis en øvelse ikke lige 
passer til dagsformen.

Qi Gong, et gammelt kinesisk system, der styrker kroppens naturlige funktioner og SMART-Training, som er fit-
ness for hjernen bruges indimellem de øvrige gymnastikformer.

Efter en times aktivitet samles vi og hygger med sang og medbragt kaffe mv.

Flere oplysninger fås hos instruktør Berit Galberg tlf. 22 21 23 25 eller berit@galberg.dk

Vakse Voksne 2021
- kom og vær med.
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I efteråret har vi hygget os 
med at samle frugt til at for-
kæle vores dyr med. Vi har 
også fået spist en del selv. 

Vi glæder os til december, 
hvor vi rigtig skal julehygge. 
Vi skal lave juledekorationer, 
se hvad nissen har med til os 
hver dag og spise risengrød. 
Vi skal også være lidt kreative 
med overraskelser til under 
juletræet. 

Vi har sagt farvel til Valdemar og Cor-
nelia, som er startet i børnehave. Vi 
glæder os til snart at sige velkommen 
til Saga og Alfred, som starter i det 
nye år.

Hvis I ønsker en plads hos mig eller 
at blive skrevet op på venteliste, kan I 
ringe til mig. Som det ser ud nu, er 
der først en ledig plads i august 
2022. 

Med venlig Hilsen
Naturbørn v/ Annette Rosenmark

Snekkerupvej 58 
tlf. 22 87 98 37  

NATURBØRN I SNEKKERUPMed risiko for jord under 

neglene og røde kinder
www.rosenmark.dk

 
 

 
 

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

Vigersted Lokalråd indkalder hermed 
til generalforsamling i Vigersted For-
samlingshus søndag den 6. februar 
kl. 14.00. Dagsorden ifølge vedtæg-
terne, der kan læses på www.viger-
sted.net 

Kom og hils på lokalrådet og hør mere 
om, hvad der rører sig omkring lokal-
rådets arbejde.

Har du lyst til at deltage i lokalråds-
arbejdet, så kontakt Peter Hansen på 
20 83 60 90 og hør nærmere. Vi by-
der på kaffe og kage. 

På gensyn!
Vigersted Lokalråd

GENERALFORSAMLING Mandag den 13. december kl. 19.00-22.00

Dørene åbnes kl. 
18.00. Alle er 
velkomne. Vi har 
planlagt bankospil 
den 10. januar, 
14. februar og 14. 
marts. Læs mere 
om banko og andre 
arrangementer på 
www.vigersted.net, 
hvor eventuelle aflysninger meddeles.

Tak til alle, der har støttet op om bankoaftenerne ved at spille og/el-
ler hjælpe til. Det eventuelle overskud går til lokalrådsarbejdet - bl.a. 
hjemmesiden vigersted.net, indlæg i Lokalnyt og vedligeholdelse af 
hundeområdet og Vigersted Bymidte.

BANKOSPIL I FORSAMLINGSHUSET

Onsdag den 19. januar kl. 19.30 i Vigersted Forsamlingshus

Til at fortælle skolens historie har Lokalrådets historiegruppe in-
viteret Ingrid Danielsen og Torben Dan Jensen, tidligere lærere på 
Vigersted skole , samt Steen Olsson, der er elev fra tresserne og 
billedkunstner, fotograf og artdirector. Historien om Vigersted Skole 
er historien om en institution, der gennem århundreder har påvirket 
lokalsamfundet og dets mennesker på godt og ondt. Først og frem-
mest har eleverne stået i centrum - eller burde have stået i centrum 
for skolens virke. Eleverne har nydt godt eller ondt af skiftende læ-
rere, som med skiftende held og evner har prøvet på at uddanne 
ungdommen til en plads i et samfund. Et samfund, som hele tiden 
forandrer sig og stiller skiftende krav til dets medborgere.

Medbring gerne historier og fotos fra skoletiden. 
Pris: 25 kr. inkl. kaffe & kage.

Tilmelding nødvendig på vigersted.nemtilmeld.dk 
fra fredag den 10. december

Yderligere oplysninger Berit Galberg 22 21 23 25 

VIGERSTED SKOLE GENNEM TIDERNE - EN SKOLE MED VOKSEVÆRK

PLEJECENTER ORTVED

Roskildevej 498, Ringsted
Tlf. 57 62 77 40

Leder Marianne Micheelsen 
Tlf. 57 62 77 45

Oktoberbanko 
i Forsamlingshuset.

Steen Olssons skønne maleri »Reflek-
sioner fra en skoletid« pryder en af  

væggene på Vigersted Skole.



6

www.vigersted.net

VIGERSTED LOKALRÅD

Køb en støtteaktie i hundeområdet og støt lokalrå-
dets arbejde.

Valgfrit beløb- dog mindst 100 kr. pr. aktie. På ak-
tien skrives beløb samt navn på hund eller herre/
dame og afleveres på din adresse i lokalområdet. 
Kontakt Berit Galberg på 22212325  og betal via 
mobilepay. Aktien kan også betales og afhentes på 
Ejdamsvej 31, Vigersted.

JULEGAVEIDÉ TIL HUND 
OG HUNDEVENNER

6

STOR TAK til alle der deltog i Kildemarkedet og indvi-
else af bymidten i september.

Trods vejret blev det en dejlig dag med borgmester-
besøg, boder, underholdning i topklasse og Café Inge-
borgs dejlige pitabrød. 

Tak til REMA, Kasernegrunden, for at sponsere de 400 
chokoladefrøer, der symboliserede de mange dejlige 
grønne frøer, der har taget bolig i søen sammen med de 
mange snoge og insekter. 

Vi glæder os til vi ses igen til næste år. 

Hilsen Kildemarkedsmadammerne  
Marianne Piil og Berit Galberg.

STOR TAK 

Køb en aktie 

til mig i 

hundeskoven!

De glade vindere og dommere i 
solsikke- og græskarkonkurrencen 2021.

Borgmesteren klipper 
den røde snor.
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Søndag den 27. februar kl. 11.30

Aktivitetsudvalget håber at se rigtig mange udklædte børn og voksne til en hyggelig fastelavnsfest.

Der er 4 tønder, der skal slås ned - 3 til børn og en til voksne - alle fyldt med slik. Fastelavnsboller, kaffe og kolde 
drikke til alle. Pris 35 kr. Børn under 2 år gratis. 

Der er brug for praktiske hænder til at arrangere løjerne, bl.a.  til at hænge tønder op og sætte borde og stole op 
lørdag eftermiddag, og rydde op efter festen, så Aktivitetsudvalget håber, mange forældre vil give en hånd med 
både før, under og efter arrangementet, så alle kan få en dejlig fastelavnsfest.

Tilmelding på vigersted.nemtilmeld.dk fra 1. februar.

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

FASTELAVNSFEST I VIGERSTED HALLEN

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

Gruppefoto fastelavn 2020.

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

www.farvebuen.dk 

 
Michael Nielsen & Helle Bolander  -  Roskildevej 398  -  4100 Ringsted  -  telefon 57 52 89 08  -  telefax  57 52 82 54 

SE. nr. 26 71 13 04  -  Diba Bank  -  reg. nr. 6060  -  konto nr. 0966588  -  www.dkortved.dk  -  email:  dkortved@mail.dk 

                                                                       

            
. 
 
 

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  
 

Michael Chiamchanthuek
Smålodsvej 35, 4100 Ringsted

Tlf. 57 52 52 57
Mobil 40 51 40 75
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VIGERSTED SKOLE
www.vigersted-skole.dk

VIGERSTED SKOLE
Ågerupvej 1, 4100 Ringsted 
Tlf. 5762 7600
E-mail:  vigerstedskole@ringsted.dk 
www.vigersted-skole.dk

Skoleleder
Annette Hjorth tlf. 5762 7602

Afdelingsleder 0.-5. kl. + SFO
Karin Nødgaard tlf. 5762 7630

Viceskoleleder 
Pia Jørgensen Gabel
tlf. 5762 7603

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

Skoleåret 2021-2022 startede med, 
at alle klasser brugte 1 uge på at 
komme godt i gang efter sommerfe-
rien med mange forskellige relations-
opbyggende aktiviteter.

Coronanedlukningerne har været 
svære at komme igennem for alle, 
men vi håber, vi er kommet efter det. 
For vores nyetablerede 7. klasser har 
vi valgt at bruge 3 uger på at skabe 
et godt kammeratskab mellem nye og 
»gamle« elever samt en god relation til 
lærerne. Perioden blev afsluttet med 
klassedannelse og lejrskole.

Vi håber, at eleverne kan bygge videre 
på dette fundament, så de får 3 gode 
og udbytterige år på Vigersted Skole.

Vores store drenge og piger har del-
taget i skolefodbold, hvor pigerne gik 
videre til 2. runde.

Flere af vores klasser har deltaget i 
Naturfagsugen, hvilket var en rigtig 
god oplevelse.

RINGSTED DAGPLEJE
Leder Lone Schiøtt
Tlf. 57 62 81 20

pædagog. Det gjorde hun rigtig godt 
- stor tak til Katja.

1. oktober startede vores nye vicesko-
leleder Pia Jørgensen Gabel, som er 
tilknyttet udskolingen 6.-9. klasse. Vi 
ser frem til samarbejdet og håber, at 
Pia bliver glad for at være på Viger-
sted Skole.

Som mange sikkert er bekendt med, 
er vi voldsomt udfordret i forhold til 
parkeringspladser på skolen samt at 
kunne sikre en trafiksikker og tryg 
skolevej for vores elever.

Bestyrelsen, lokalrådet og underteg-
nede havde i starten af oktober et 
møde med Vej- og ejendomscentret 
for at se på muligheder for at bedre 
forholdene.

Det blev aftalt at:

• ændre skiltene ved indkørslen til  
 den kombinerede legeplads og  
 parkeringsplads, således der på  
 undertavlen står 08.15-13.45.

• undersøge muligheden for at   
 flytte fodgængerfeltet til der, hvor  
 skolebørnene normalt krydser   
 vejen.

• opfordre børn, der ellers cykler 
 rundt skolen, til at anvende 
 cykelparkeringspladsen ved   
 Snekkerupvej (SFO’en).

• se på hvordan p-plads til   
 personale kan indrettes nord for  
 skolen og hvad den vil   
 koste, med henblik på at komme  
 med et budgetønske til 2023.

Vi opfordrer stadig til, at bilister viser 
stort hensyn og agtpågivenhed, så alle 
børn kommer sikkert til og fra skole.

Når I læser dette, er vores udsko-
lingselever i fuld gang med eksamen i 
kulturfag og fremmedsprog.

Vi ønsker dem held og lykke.

Annette Hjorth
Skoleleder

DET SUMMER AF AKTIVITET PÅ VIGERSTED SKOLE

Søgade 26, 4100 Ringsted

Søgade Begravelse
3639 5810

Katja

Elsebeth

I den internationale Ordblindeuge af-
holdt vi et arrangement for elever og 
forældre, som havde stor tilslutning. 
Alle elever og forældre fik et indblik 
i redskaber, muligheder og kunne af-
prøve forskellige øvelser og opgaver.

Vores læsevejleder Elsebeth og Rikke 
fra A-huset stod for arrangementet. 
Vores dygtige pædagog Katja fortalte 
om sin vej som ordblind på godt og 
ondt gennem folkeskolen, videre i sit 
uddannelsesforløb til færdiguddannet 
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EN DAG MED FROST OG 
HØJ SOL I RESERVATET
Også om vinteren er reservatet et be-
søg værd. Der er altid noget nyt og 
spændende at se eller høre. Især når 
det er rigtig koldt og der er is på van-
det, byder Vigersdal Å på muligheder, 
fordi den langt hen på vinteren stadig 
har åbent vand, som tiltrækker bl.a. 
vandrikse, grønbenet rørhøne og for-
skellige andearter. 

Se også de nye gydebanker i åen og 
den nye å-slyngning i den vestlige 
ende. Det er en del af det store å-
genslyngningsprojekt, der netop er 
gennemført her i efteråret. Det er 
også i denne forbindelse, at der er 
lagt et ekstra lag grus- og jordmate-
riale på ca. 100 meter af vejen langs 
med åen. I vådt vejr bør man undgå 
denne strækning, da man ellers får 
rigtig snavsede sko. Dog er stræknin-
gen åben for færdsel i frostvejr, når 
materialet kan bære. 

 

NÆSTE ARRANGEMENT ER 
GENERALFORSAMLINGEN 
•  1. februar kl. 19 i Vigersted   
 Forsamlingshus, Vigersted   
 Bygade 41, Vigersted,   
 4100 Ringsted.

FUGLERESERVAT.DK
www.fuglereservat.dk

HJEMMESIDEN   
WWW.FUGLERESERVAT.DK 
Hjemmesiden er altid opdateret med 
de sidste begivenheder og de nyeste 
observationer i reservatet. Hjemme-
sidens utal af billeder giver et rigtig 
godt billede af, hvordan reservatet 
tager sig ud og hvad der foregår. 
Billederne er fotograferet af medlem-
mer, der også er nogle af landets 
bedste naturfotografer. 

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

Mail: info@fuglereservat.dk

DET ER OM VINTEREN, MAN KAN SE NOGLE AF DE MEGET SKY FUGLE 
SOM VANDRIKSE OG RØRDRUM

INDMELDELSE
•  Betal kr. 200 til konto: 6823- 
 1022168 eller på MobilePay   
 31852. Send herefter en mail til  
 kasse@fuglereservat.dk og opgiv  
 dit navn, adresse, telefon og mail.  
 Så modtager du et medlemskort  
 på mail, når betalingen er registre- 
 ret. Du modtager også 4-5 ny- 
 hedsbreve om året.

•  Ikke medlemmer kan tilmelde sig  
 nyhedsbrevene på www.fugle-  
 reservat.dk 

 

Sidste vinter kunne isen bære 
og der blev arbejdet med be-

skæring af  træer på isen.

Også om vinteren er reservatet et besøg 
værd. Måske kan du se forskellige dyre-

spor eller vandrikse i åen.

9
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VIGERSTED BØRNEHUS

VIGERSTED BØRNEHUS

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

Bestyrelsesformand: 
Mary Petersen, tlf. 53312801, 
petersen360@gmail.com

KUNSTPROJEKT, KONCENTRATION OG KRUDTUGLER

I efteråret har børnene haft et stort kunstprojekt sammen med en kunstpæda-
gog. Her har børnene lavet kunst, som er blevet sat op på børnehusets mur ud 
mod parkeringspladsen, hvor det er synligt for alle - kom og kig!

Billederne viser et lille udpluk af, hvad der ellers har været i gang i huset og 
derudover kan i flæng nævnes spændende djævleslim, fantastiske efterårslege 
med mudder, motionsdag, leg og bevægelse for de kommende skolebørn, ven-
skabsstol, motorikbaner, julegaveværksted og ture i teatret så langt væk som i 
København!

Alle interesserede kan læse mere om Vigersted Børnehus på vores flotte hjem-
meside vigerstedboernehus.aula.dk, hvor der også er mange fine billeder. Alle 
forældre opfordres desuden til at bruge Aula, hvor der både kommer vigtige 
informationer og mange billeder og videoer fra hverdagen.

På vegne af  bestyrelsen
Julie Torpe Hansen

vigerstedboernehus.aula.dk

Piger fra solsikkestuen 
nyder det strålende vejr!

Vuggestuen laver 
græskarlygter. 

Børnene var ihærdige 
med at pille 

græskarkerner ud.

Klokkerne maler fodaftryk, som 
skal være blade på efterårstræer.

Klokkerne på gåtur på oplevelses-
stien rundt om Vigersted.

Margueritterne bruger kroppen 
til at forme bogstaver. De er 
gode til at hjælpe hinanden.
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VIGERSTED FORSAMLINGSHUS 
www.vigerstedforsamlingshus.dk

Der er sket meget i forsamlingshuset i 
den sidste tid. Dels er der opstået en 
del flere nye initiativer til gavn for os 
alle i Vigersted. Dels er der fuld gang 
i udlejningerne til private i stort set 
hver eneste weekend.

Langbordsspisningen på årets sidste 
sommerdag sammen med Café Inge-
borg har resulteret i, at en gruppe bor-
gere i Vigersted er gået sammen om 
at etablere kommende fællesspisnin-
ger. Datoerne kan ses på forsamlings-
husets hjemmeside og på vigersted.
net, og arrangementerne foregår med 
tilmelding via Nemtilmeld.

En anden gruppe er i gang med at 
etablere søndagscaféer med brætspil. 
Første arrangement var den 26. sep-
tember, hvor 20 børn og voksne duk-
kede op. Kommende arrangementer 
vil ligeledes blive annonceret på Face-
book og vigersted.net.

Til Kildemarkedet havde Forsamlings-
huset indkøbt 44 klapstole til uden-
dørs brug. Dette skete med et tilskud 

FORSAMLINGSHUSET ER TILBAGE PÅ SPORET

på 8.000 kr. fra Temaudviklingsmid-
lerne i Ringsted Kommune. Stolene 
skal også i brug til sommer søndag 
den 12. juni, hvor der bliver jazz ved 
søen.

På Kildemarkedet havde forsamlings-
huset en bod med salg af tagaktier. 
Der blev denne dag købt støtteaktier 
for 3.500 kroner, således at den sam-
lede konto nu er på 15.555. Der er 
langt til millionen, med mange bække 
små….

For nylig har vi modtaget en donation 
fra Trelleborgfonden: 50.000 kr. til 
3 nye vinduer i store sal. Det bliver 
på den vestlige side, hvor vi satser 
på støjdæmpende foranstaltninger af 
hensyn til vores naboer. Arbejdet for-
søges iværksat i juni 2022.

Også gammelkendte arrangementer 
som bankospil og dilettant er kommet 
i gang igen og alle andre brugergrup-
per besøger atter huset.

For bestyrelsen er det en stor glæde, 
at huset trives med de mange akti-
viteter, og vi ser frem til fremover at 
servicere brugergrupperne på bedst 
mulig måde til gavn for lokallivet. For-
samlingshusets fremmeste opgave er 
at være rammen for det sociale liv, det 
være sig for private eller foreninger.

Hvis I sidder med ideer til aktiviteter, 
som I gerne vil være med til at frem-
me, så send en mail til vigerstedfor-
samlingshus@gmail.com. Bestyrelsen 
står altid til rådighed for et møde, hvor 
vi kan aftale nærmere.

Med venlig hilsen

Torben Dan Jensen
Sekretær i Støtteforeningen for 

Vigersted Forsamlingshus
tlf. 22 44 85 74

55 til fællesspisning 
den 26. oktober.

SÅDAN BLIVER 
DU MEDLEM

Indbetal 300 kr. på kontonum-
mer 4426 4955189086 

eller på MobilePay 156978. 

Husk navn og mailadresse.

Tagaktier købes på samme 
måde.

FÆLLESSPISNING
12. januar, 2. februar 

og 7. marts. 
Tilmelding via Nemtilmeld.

Børn og voksne til søndagscafe og 
brætspil den 26. september.

Til fællesspisning 
skabes nye kontakter.
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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

 
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

SIDEN SIDST
Den nyvalgte bestyrelse er kommet 
godt fra start. Velkomstfolderen er 
ved at blive revideret og renskrevet, 
så den snart er klar til udlevering til 
nytilflyttere i Kværkeby. Der ventes en 
øget befolkning i vores lokalområde, 
hvor der er gang i grundsalget mel-
lem Nordbæksvej og Bjergvej. Det 
betyder også øget trafik på både 
Kværkebyvej, Værkevadsvej og Bjerg-
vej. Det betyder, at vi er nødt til at få 
etableret fartdæmpende tiltag i vores 
lokalområde, specielt på Kværkebyvej 
og Bjergvej, hvor der ofte køres for 
hurtigt.     

STØJREDUCERENDE TILTAG
Støjen fra motorvejen er med tiden 
ikke blevet mindre. Derfor har Bor-
gerforeningen et stort ønske om, at 
der kommer handling bag planerne 
om støjvolde langs motorvejen. I bud-
get 2022, som et næsten enigt by-
råd står bag, er der nu planer om at 
komme i gang med støjdæmpningen. 
Her må Kværkeby komme i spil, og 
Borgerforeningen har bl.a. i samar-
bejde med lokal landmand planer om 
støjvolde langs motorvejen vest for 
Kværkebyvej. Vi afventer nu bare Tek-
nisk Forvaltnings ja til dette projekt.      

PARKERINGSANLÆG VED 
KVÆRKEBY FRISKOLE
En enig bestyrelse i Landsbyforum 
vedtog den 28. oktober at sende 
helhedsplanprojektet om parkerings-
plads ved Friskolen til godkendelse 

i ØK og Byråd. Det er en lettet be-
styrelse i Borgerforeningen, der nu 
ser frem til, at den længe ventede 
parkeringsplads nu ser ud til at blive 
en realitet. Det har holdt hårdt, men 
dejligt at det nu lykkes, så næste del 
af trafiksaneringen omkring Friskolen 
bliver ordnet, så vi fremover undgår 
den farlige parkering langs Køgevej. 

PÅ VEJ MOD ET NYT ÅR
Vi nærmer os et nyt år, og i Borgerfor-
eningen er vi klar til at sætte flere nye 
tiltag i gang. Samarbejdet med Food- 
trucken er startet, og der kommer flere 
arrangementer med den i det nye år, 
som sædvanen tro starter med vores 
store børnediskotek. Og så glæder vi 
os over, at nye medlemmer strømmer 
til foreningen, og at corona ikke stop-
per vores mange spændende tiltag i 
2022.

Vi ønsker alle en 
 glædelig jul og et godt nytår.

 

Mange hilsner fra
Fjellebro - Kværkebyegnens 

 Borgerforening

Formand & sponsorkontakt:  
Finn Andersen 
Fjellebrovang 27 · Ringsted
tlf. 2857 8431
mail: fia@ringsted.dk

Næstformand Thomas Kroghøj
Fjellebrohuse 32 · Ringsted
tlf. 4241 0488
mail: Kroghsinfo@gmail.com

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

Sekretær og PR
Charlotte Sperling Nielsen
Kirkevej 38 · Ringsted
tlf. 2249 2893 
mail: Charlottesperlingnieisens@
hotmail.com

BESTYRELSE 2021

Følg os på facebook

Kirsten Johannsen
Adamshøjvej 18 · Ringsted
tlf. 2242 9886
mail:  ahv4100@gmail.com
 
Jytte Poulsen
Bjergvej 44 · Ringsted
tlf. 2257 5227
mail: morpoul@gmail.com 
   
Annette Andersen
Køgevej · Ringsted
tlf. 2625 8313
mail: Annette.frohme@gmail.com
 
Emmy Marie Lønholm
Bjergvej · 4100 Ringsted
tlf. 4073 3697
mail: EML1@mail.dk

AD HOC-GRUPPEN

Trafikgruppen.



13

Godt 100 borgere deltog den 3. no-
vember i valgdebat i Vigersted For-
samlingshus. Efter politikernes 3 
minutters præsentation, kom der fra 
første sekund godt gang i debatten. 
Rigtig mange borgere havde et utal af 
spørgsmål til aftenens panel.

Fælles var den store bekymring for 
trafiksikkerheden. Både for trafikken 
fra den store industrielle udbygning 
på Jordemodervej, hvor de store last-
biler allerede har fundet vej gennem 
Kværkeby og Vigersted. Størst var 
bekymringen dog for de store 7-aks-
lede 56 tons tunge gylletransporter 
fra den meget store udbygning af svi-
neproduktionen på Overdrevsgården i 
Vigersted. Et byggeri, som de fleste 
politikere dårligt kendte til, fordi man 
politisk har overdraget godkendelser 
mv. til kommunens administration. 
Flere politikere var ikke engang blevet 
orienteret om projektet. 

Også cykelstien fra Vigersted skole til 
Roskildevej var oppe til debat. I rela-
tion til de store lastbiltransporter og 
det generelt stigende trafiktryk, blev 
der fra borgerside givet udtryk for fru-
stration. Men disse blev sat i udsigt, 
at man igen politisk ville tage proble-
matikken op med Vejdirektoratet og 
at der i kommunen var afsat 20 mio. 
til cykelstier.  

En borger havde spørgsmål til den 
40 år gamle Vigersted sportshal, der 
ikke kan rumme alle ønskede aktivite-
ter. Bl.a. måtte forsamlingshuset læg-
ge koldt gulv til motion for de ældre. 
Den gamle, men meget benyttede 
hal trænger desuden til en gevaldig 
opgradering med hensyn til omklæd-
ningsfaciliteter, mødelokaler og plads 
til fitness.

Børnepasningen i både Vigersted 
og Kværkeby gav også anledning til 
spørgsmål og frustration. Hvorfor er 

det nødvendigt at borgere fra nærom-
rådet skal køre til Ringsted og Ben-
løse med deres børn? Det er kommet 
helt bag på politikerne, at der kom-
mer børnefamilier ind i parcelhusene, 
når de handles! Flere politikere gav 
udtryk for, at situationen var akut og 
at der skulle handles hurtigt og gerne 
med en holdbar langsigtet løsning. 

En borger spurgte til en ny tænkt mo-
torvej mellem Ringsted og Roskilde 
og bad panelet om med thumbs-up 
at markere stemningen omkring det-
te. Det var dog ikke muligt, da flere 
politikere ønskede en mere nuance-
ret tilkendegivelse. Men flere gav dog 
udtryk for, at de klart kunne se pro-
blemerne med den stigende trafik på 
Roskildevej.

De afsatte to timer til aftenens debat 
rakte ikke til alle de mange spørgs-
mål. Så ordstyrer Anette Fog havde 
mere end rigeligt at se til. 

FRA VALGMØDET ARRANGERET AF BORGERFORENINGEN  
FJÆLLEBRO/KVÆRKEBY OG VIGERSTED LOKALRÅD

VALGDEBAT MED STORE BEKYMRINGER FOR TRAFIKSIKKERHEDEN

Mere end 100 deltog i valgmødet 
i Vigersted Forsamlingshus.

Debatten var intens og mange udtrykte bekym-
ring for manglende cykelsti og de meget store 

lastbiltransporter gennem lokalområderne.

13
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DE GRØNNE PIGESPEJDERE
www.vigerstedspejder.dk

Imens du læser dette med en god 
kop kaffe/te, er vi spejdere lige gået 
på en dejlig og eftertragtet juleferie. 
Efter en sjov og spændende week-
end, der startede med et hyggeligt 
lanterneløb i Humleoreskoven fra de 
mindste på 3 år til de ældste på 78 
år. Bagefter var der billede-banko 
med æbleskiver og saftevand/te. Det 
hyggeligste var selvfølgelig, at vi alle 
spiste aftensmad sammen. Hvorefter 

DER ER PLADS TIL FLERE - VELKOMMEN
Vi har plads til flere i alle aldre, og der er ingen venteliste, så bare kom med på sjov. Hvis du vil vide mere, kan 
du læse mere på De Grønne Pigespejderes hjemmeside: https://pigespejder.dk/

Marie Lindstrøm
Marie.lindstroem@godmail.dk 

smutterne og spilopperne tog hjem, 
og Leoparderne stod post på et ul-
trauhyggeligt natteløb for de yngre 
spejdere.

Inden vores dejlige weekend var Ræ-
vene (9 - 10 år) på Ryk Op Fest. En 
fest for alle spejdere i alderen 9-11 
år, så de friske piger kunne møde hin-
anden på tværs af regionen. Pingvi-
nerne (13 - 14 år) var i Ringsted svøm-

mehal selvfølgelig med udfordringer, 
og senere hen på Unglederstart, som 
er det første kursus for piger, der ger-
ne vil være ledere. Smutterne (6 - 8 
år) har arbejdet med det fine dolke-
mærke, og de har flækket brænde. 
Spilopperne (3 - 5 år) har lavet ef-
terår på glas, dvs. at man tager et rent 
syltetøjsglas og kommer efterårets 
farverige ting fra naturen i glasset, 
hvorefter der hældes klar madeddike 
og en spiseskefuld atamon i glasset. 
Det bliver virkeligt nogle vidunderlige 
resultater.

Vi var med til Kildemarked, selv borg-
mesteren og hans familie tog sig tid 
og kiggede forbi. De fik lavet verdens 
sejeste blyant af en tyk gren og bly-
antstift. En sådan blyant er med i Otto 
er et næsehorn, hvilket primært var 
det, som tiltrak borgmesterens dren-
ge.

Vi glæder os rigtig meget til den 
spændende Landslejr i Hedeland til 
sommer 2022, og denne gang bliver 
det tæt på, så transporttiden er ikke 
så lang.

Nadja Gylling Jørgensen,  
Leopard

Huraaaaaaah!! I år vandt de grønne pigespejdere PlanBørnefondens 
Pigepris 2021 for initiativet GIRLS ACT, som bringer politikere, er-
hvervsliv og organisationer sammen for at skabe reelle lige muligheder 
for alle uanset køn.

HURRAAAAAAAH!!!!

  

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

 

Hovedgaden 12 • 4140 Borup • 
tlf. 5752 7348

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

Borup Bageri: tlf. 5752 6615
Hverdage 6-19 • Lørdag-søndag 6-17
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VIGERSTED & KVÆRKEBY KIRKER
vigersted-kvaerkeby.dk

HILSEN FRA VIKAR-PRÆSTEN
Sig nærmer tiden, hvor jeg må fra jer… Kære, kære alle 
jer i Vigersted og Kværkeby. Denne hilsen bliver en af-
skedshilsen fra en glad vikar-præst.

Den 1. december er det 1 år siden, jeg kom til pastoratet, 
og sikke et år, det har været. Gennem Covid-rutsjebanen 
har vi lært hinanden at kende; jeg har døbt en masse 
skønne corona-babyer, og vi har fundet ud af, hvordan man 
underviser konfirmander på afstand. Jeg kom til midt i pan-
demiens rasen og frygtede tomme kirker, men I har været 
trofaste og frimodige, mens vi har sprittet af, båret visir og 
mundbind, og i lang tid måtte vi undvære nadveren. I skri-
vende stund er smittetallene stigende, som smittetal jo er, 
når kulden melder sig på banen, og vi kan ikke vide, hvad 
der sker, men vi må som altid sætte vores lid til Vorherre.

Nu skal denne hilsen ikke handle om corona - den skal 
være en dybfølt tak. Tak, fordi I tog imod mig med åbne 
arme og gjorde det så let at falde til og føle sig hjemme. 
Tak til menighedsrådene, fordi I gerne ville beholde mig 
efter første deadline i foråret, tak til gravere, sanger og 
organist for et fantastisk samarbejde og en enorm tålmo-
dighed. Tak til jer, menigheden, for fremmøde, venlighed 
og fællesskab omkring det, der er vigtigt, nemlig kirkerne.

I har nok bemærket, at min præstekjole er begyndt at bule 
lidt ud, og det er jo heller ingen hemmelighed, at jeg rejser 
fra jer for at gå på barsel den 20. december. I det nye år 
venter min mand og jeg nemlig et lille nyt familiemedlem. 
Jeg har mine sidste to gudstjenester hos jer søndag den 
12. december. Kl. 9.00 har jeg fromesse i Kværkeby 
og kl. 11.00 bliver min allersidste gudstjeneste ved fa-
miliegudstjenesten i Vigersted. Ved familiegudstjenesten 
er der Lucia og korafslutning, så det bliver julet og rigtig 
hyggeligt!

Jeg håber meget, at I vil komme og sige farvel til mig. Jeg 
vil savne jer alle sammen!

Lidt vemodige, men meget varme hilsener
Mie Jeppesen Højholt

NØRKLEKLUBBEN
Det var en dejlig dag den 1. september - vi 
kunne alle mødes i Det røde hus i Kværkeby!

Vi er stadig 12-14 »piger« som mødes hver 
onsdag kl.10-12.40. Vi har fået to nye med-
lemmer, som er faldet godt til allerede!

Det har været meget dejligt for os alle at 
kunne mødes igen med strikkepinde og garn. 
Snakken har gået livligt, det var jo længe siden 
vi havde været samlet.

Vi fik et godt salg på Kirkeengen den 19. sep-
tember - varer havde vi heldigvis nok af, der 
var jo strikket flittigt under Coronaen. Nisse-
huerne var med og de »gik som varmt brød«.

Vi har været så heldige at modtage en dona-
tion, som har gjort det muligt for os at købe 
noget godt sokkegarn, som nu bliver til varme 
sokker til bl.a. de hjemløse og til varmestuen 
i Ringsted.

Vi har igen i år en »ordre« som skal til Austra-
lien, den indeholder sokker til både store og 
små.

Vi afleverer stadig strikkede huer, vanter og 
»futter« til børnehaven og vuggestuen i Avns-
trup.

Jeg vil endnu engang takke alle, som handler 
med os, som donerer garn og støtter os øko-
nomisk. Det fylder os med stor glæde og tak-
nemmelighed.

Alle er velkomne og vi har både garn, pinde 
og mønstre

Mange hilsner Lena Uldall
Mobil: 21 19 48 17

15
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vigersted-kvaerkeby.dk

JULEKONCERT MED DEN GAMLE SANGSKAT

Onsdag den 15. december kl. 19.00 i Kværkeby Kirke

Den Gamle Sangskat med Sara Grabow, Martine Madsen og Eva Skipper spiller julen ind med deres trestemmige 
arrangementer af gode gamle klassikere. Syng med på den swingende »Vinterhvidt vidunderland« og lyt til trio-
ens smukke fortolkning af »Der er ingenting i verden så stille som sne«. Derudover kan man høre pigernes egne 
Andrew Sisters-inspirerede oversættelse af »Sleigh Ride« og lade sig overraske af et sjældent instrument på »Når 
du ser et stjerneskud«. 

De gamle sange fra ind- og udland bliver altid fremført så akustisk som muligt. Arrangementerne bliver skabt i 
samarbejde, og nyt materiale skrives i fællesskab. Alt holdes i den gamle ånd, så både tekst og melodi fremstår 
stærkt akkompagneret af Martines guitar, Evas kontrabas og Saras ukulele. 

Pigerne er enige om, at datidens popmusik havde en anderledes kvalitet. Det var simpelthen tekster med dybt 
indhold og en harmonisk og melodisk spændvidde.

Trioens første EP-album »Den Gamle Sangskat« udkom i 2018 med to egne kompositioner.     
November 2020 udkom »Jul med Den Gamle Sangskat«. 

De har spillet over hele landet og har også deltaget i DR's populære      
fredagsprogram Fællessang - hver for sig. 
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NYTÅRSKONCERT MED MORTEN KARGAARD ORIGIN SEPTET
Tirsdag den 11. januar kl. 19.00 i Vigersted Kirke

Vi skyder året i gang med en smuk koncertoplevelse i Vigersted Kirke. Morten Kargaard Origin Septet besøgte 
Vigersted Kirke for 5 år siden og det var en fantastisk koncert. Nu glæder vi os til et genhør med dette skønne 
ensemble, som består af top-musikere fra den klassiske og rytmiske scene med musikere fra bl.a. Copenhagen 
Phil, Det Kongelige Kapel og DR Symfoniorkester.

Orkesteret giver en harmonisk, rig og ny tilgang i sammensmeltningen af klassisk og rytmisk musik og får de to 
umiddelbart forskellige musikalske genrer til at forene sig i et nyt udtryk. De har netop udgivet deres tredje album 
»Shape of Seven« og har gennem snart 10 år haft en succesfuld koncertvirksomhed over hele Danmark samt spil-
let koncerter ved store anerkendte festivaler i udlandet. 

Morten Kargaard er guitarist og skriver al musikken til ensemblet, som udover Morten består af strygere, obo, 
kontrabas og trompet. Musikken er stemningsfuld og billedskabende og melodierne fletter sig ind i mellem hinan-
den og danner smukke harmonier i en skøn blanding af komponerede og improviserede forløb. Kompositionerne 
er påvirket af det skandinaviske åbne landskab og skønhed, hvor tankerne kan falde på malerierne fra P.S. Krøyer 
og Nordsøens styrke og skønhed. En perfekt måde at gå det nye år i møde!

Morten Kargaard Origin Septet: Morten Kargaard - guitar, Karen Johanne Pedersen - violin, Jakup Lutzen - 
bratsch, Kirstine Elise Pedersen - cello, Mette Termansen - obo, Maj Berit Guassora - trompet, Lars Johnsen -  
kontrabas.

Danskernes  
foretrukne bank  
 12 år i træk
Fordi vi er en anelse mere personlige 
Hos Arbejdernes Landsbank prioriterer vi
tid til den enkelte kunde.

Nørregade 25  |  ringsted@al-bank.dk

Voxm
eter, 2021
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GENERALFORSAMLING
Foreningen Vigersted-Kværkeby Lokalnyt indkalder hermed til 

generalforsamling tirsdag den 18. januar kl. 16.00
 i Tiendeladen ved Vigersted Kirke

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal inkl. begrun-
delse være fremsendt skriftligt senest 7 dage før generalforsamlingen til 
Berit Galberg.

Tilmelding er nødvendig og foretages på berit@galberg.dk eller 22212325.

Med venlig hilsen
Vigersted-Kværkeby Lokalnyt

FASTELAVNSGUDSTJENESTE 
MED MIAS MUSIKALSKE UNIVERS 

OG ENGLEKORET
Søndag den 27. februar kl. 10.30 i Vigersted Kirke

Kom til festlig fastelavnsgudstje-
neste for hele familien i Vigersted 
Kirke. 

Bandet »Mias Musikalske Univers« 
og kirkernes børnekor og ung-
domskor medvirker ved gudstjene-
sten og vil spille og synge for på 
salmerne. 

Alle inviteres til at komme udklæd-
te, og efter gudstjenesten kan man 
fortsætte til Vigersted Hallen, hvor 
Lokalrådet har arrangeret tønde-
slagning og fastelavnsfest. 

Osted Slagter og selskabslokale
v/ Kennet Hansen

Fugletoften 6, Osted
tlf. 46 49 70 44
www.slawter.dk
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HVOR HENVENDER
 MAN SIG VED DÅB, 
BEGRAVELSE MM.?

DÅB - aftales med sognepræsten.

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

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

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

Konstitueret sognepræst
Jens Vollmer
Haraldstedvej 91, 4100 Ringsted
tlf. 29 67 71 10 - JV@km.dk

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 
Suppl. Jeanne Søndergaard Pedersen

SIDEN SIDST

VIGERSTED SOGN

DØBTE
25.07. Viola Weberg Larsen
05.09. Asger Wullum Gundersen
18.09. Laura Tamilla Nielsen
17.10. Lara Vestergaard Dyva

DØDE OG BEGRAVEDE
02.07 Vita Ulla Larsen
08.07 Rosa Viola Jensen
20.07 Erik Petersen
20.07 Ellen Pedersen
23.07 Michael Hansen
29.07 Lissi Madsen
29.07 Kurt Vallin Mogensen
16.08 Inga Astrid Jørgensen
09.09 Niels Lunde Hansen
16.09 Inger Lotte Hansen
24.09 Inger Kristine Hansen

KVÆRKEBY SOGN

DØBTE
14.08. Gorm Agerholm Ruthmann
16.10. Anton Sølund Jacobsen
16.10. Magnus Sølund Jacobsen

SAMTALE 
OG SJÆLESORG

Din sognepræst er uddannet til 
den gode og den svære samtale 
og har tavshedspligt! Ring og aftal 
på tlf. 29 67 71 10. Du kan også 
maile til: jv@km.dkk

VIGERSTED-KVÆRKEBY 
LOKALNYT 

Nr. 1·2122: deadline 2. februar 
- udkommer 8. - 11. marts.

Nr. 2·2122: deadline 29. april 
- udkommer 7. - 10. juni.

Nr. 3·2122: deadline 3. august 
- udkommer 6. - 9. september.

Nr. 4·2122: deadline 2. novem-
ber - udkommer 6. - 9. december.

LOKALNYT UDGIVES AF: Viger-
steds og Kværkebys menighedsråd 
samt institutioner og foreninger.
REDAKTION: Mie Jeppesen Højholt
(ansvarshavende), Mariann Hansen 
(kasserer), Bjarne Kristensen og Berit 
Galberg.
ANNONCER PR. ÅR: Pris: 1.100 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: Brian Groth.
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ID-nr.: 46879

134

DAG TIDSPUNKT ARRANGEMENT STED
  1. dec. 18.00 Syng julen ind Kværkeby Kirke
  5. dec. 09.00

10.30
2. s. i Advent · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. MH

Vigersted Kirke v. MH
  9. dec. 19.00 Julekoncert med Voksenkoret Vigersted Kirke
12. dec. 09.00

11.00
3. s. i Advent · Gudstjeneste
3. s. i Advent · Familiegudstj., Lucia og korafslutning

Kværkeby Kirke v. MH
Vigersted Kirke v. MH

13. dec. 19.00-22.00 Bankospil. Vigersted Lokalråd Aktivitetsudvalg (E)  Vigersted Forsamlingshus

15. dec. 19.00 Julekoncert med Den Gamle Sangskat Kværkeby Kirke
19. dec. 09.00 4. s. i Advent · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. LSK
24. dec. 13.00

14.30
Juleaftensdag · Gudstjeneste Vigersted Kirke v. JV

Kværkeby Kirke v. JV
25. dec. 09.00

10.30
Juledag · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. JV

Vigersted Kirke v. JV
26. dec. 09.00 2. juledag · Gudstjeneste Vigersted Kirke v. LSK
31. dec. 13.30

15.00
Nytårsaftensdag · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. JV

Vigersted Kirke v. JV

  2. jan. 09.00
10.30

Søndag efter nytår · Gudstjeneste Vigersted Kirke v. JV
Kværkeby Kirke v. JV

  9. jan. 09.00
10.30

1. s. e. Hellig tre konger· Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. JV
Vigersted Kirke v. JV

10. jan. 19.00-22.00 Bankospil. Vigersted Lokalråd Aktivitetsudvalg (E)   Vigersted Forsamlingshus

11. jan. 19.00 Nytårskoncert med Morten Kargaard Origin Septet Vigersted Kirke

12. jan. 17.30-20.00            Fællesspisning. Forsamlingshusets madgruppe (T)(E) Vigersted Forsamlingshus
16. jan. 10.30 2. s. e. Hellig tre konger · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. JV
19. jan. 19.30-22.00              Histoieaften. Vigersted Lokalråd Historiegruppe (T)(E) Vigersted Forsamlingshus
23. jan. 09.00 3. s. e. Hellig tre konger · Gudstjeneste Vigersted Kirke v. LSK
30. jan. 09.00

10.30
4. s. e. Hellig tre konger · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. JV

Vigersted Kirke v. JV

  1. feb. 19.00 Generalforsamling. Fuglereservatet Vigersted Forsamlingshus

  2. feb. 17.30-20.00            Fællesspisning. Forsamlingshusets madgruppe (T)(E) Vigersted Forsamlingshus
  6. feb. 09.00

10.30
5. s. e. Hellig tre konger · Gudstjeneste Vigersted Kirke v. JV

Kværkeby Kirke v. JV
  6. feb. 15.00 Generalforsamling. Vigersted Lokalråd Vigersted Forsamlingshus
13. feb. 09.00

10.30
Septuagesima · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. JV

Vigersted Kirke v. JV
14. feb. 19.00 Bankospil Vigersted Lokalråd Aktivitetsudvalg (E) Vigersted Forsamlingshus
20. feb. 09.00 Seksagesima · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. LSK
27. feb. 10.30 Fastelavn · Gudstjeneste Vigersted Kirke v. JV
27. feb. 11.30-13.30 Fastelavn. Vigersted Lokalråd Aktivitetsudvalg (T)(E) Vigersted Hallen

  7. mar. 17.30-20.00            Fællesspisning. Forsamlingshusets madgruppe (T)(E) Vigersted Forsamlingshus

12. mar. 10.00 Gymnastikopvisning Vigersted Hallen
13. mar. 09.00

10.30
2. s. i fasten · Gudstjeneste Vigersted Kirke v. JV

Kværkeby Kirke v. JV
14. mar. 19.00 Bankospil Vigersted Lokalråd Aktivitetsudvalg (E)  Vigersted Forsamlingshus
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