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NYT FRA TRÆNINGSCENTRET

Ved generalforsamlingen i maj 
2021, valgte Kurt Noack ikke at 
genopstille. Kurt har været for-
mand siden træningscenterets be-
gyndelse, november 2007. Kurt 
har lagt meget af sin energi og 
kræfter i centeret, både i form af 
vedligeholdelse, nyindkøb, møder 
og som instruktør gennem alle 
årene. Det takker vi mange gange 
for, og ønsker Kurt et skønt otium 
i forhold til dette arbejde. Vi glæ-
der os over, at Kurt fortsat er en 
del af bestyrelsen, og at vi kan få 
lov til at trække på de gode erfa-
ringer Kurt besidder.

Den nyvalgte bestyrelse består af følgende medlemmer.:
Charlotte Nørgård Jørgensen - Formand
Birte Noack - Kasserer
Thomas Egelund Rasmussen - Bestyrelsesmedlem
Kurt Noack - Bestyrelsesmedlem (afgåede formand)
Jeanet Johansen - Bestyrelsesmedlem
Frank Kjær Johansen - Suppleant
Anja Fulby-Johansen - Suppleant
Ole Østergaard - Revisor

Charlotte Nørgård Jørgensen er valgt som ny formand til trænings-
centeret. Charlotte´s baggrund og motivation om valget:

Jeg vil bestræbe mig på at udfylde opgaven på bedste vis, og håber 
på et godt og konstruktivt samarbejde med den øvrige bestyrelse.

Jeg er bosiddende i Vigersted på mit 29. år og har haft børn i lokal-
området i mange år, som også har gjort stor brug af div. aktiviteter 
og de muligheder vores skønne område har at byde på.

Jeg er uddannet skolelærer, og arbejder på Vigersteed skole i udsko-
lingen. Min tid nu gør, at jeg har valgt at lægge nogle kræfter i vores 
træningscenter, som jeg også selv er bruger af.

Jeg håber på at kunne bidrage til at videreudvikle vores center på en 
rigtig fin måde, i samarbejde med resten af bestyrelsen og brugerne 
af centeret.

På vegne af  Vigersted træningscenters bestyrelse.
Charlotte Nørgård Jørgensen 

Nyvalgt formand for bestyrelsen

ZUMBA, VIGERSTED IF

Har du lyst til at blive i bedre hu-
mør og samtidig få motion, så skal 
du smutte forbi i gymnastiksalen 
Vigersted Skole om tirsdagen kl 
19 til 20.

Zumba har eksisteret i 20 år her i 
2021, og heldigvis har den latin-
inspirerede musik fundet vej til 
flere og flere, som synes om de 
skønne rytmer og genren. 

Mange tænker nok, at Zumba ikke 
er det store mere, men må sige at 
der tager man fejl…

Der holdes stadig mange store 
event, hvor der er tæt på tusinde 
deltagere. Selvfølgelig ikke det 
sidste halvandet års tid, hvor man-
ge andre arrangementer har været 
lukket ned.

En times Zumba er fyldt med glæ-
de og god musik, og er for alle 
aldre og størrelser. Der er garanti 
for en masse sved på panden, og 
fordelingen mellem høj og mel-
lem/lav puls giver en effektiv træ-
ning. Man kan komme uoplagt og 
gå fra timen med et smil på læben. 
Vi griner ikke ad hinanden, men 
med hinanden!

I en Zumba-time, danses der til 
flere forskellige rytmer, bl.a. Me-
rengue, salsa, cumbia, reggaeton, 
soca, pop. Der opvarmes hvor 
mange af trinene introduceres, og 
så går det løs til 8-10 melodier, og 
der sluttes af med cooldown og 
udstrækning.

Under nedlukningen har vi holdt 
online sessioner, hvor vi har mød-
tes i hinandens stuer, og stadig 
fået rørt os. Det har været spe-
cielt, men det er jo heldigvis ens 
for alle deltagere og instruktør.

Har du ikke prøvet Zumba endnu, 
så kom endelig forbi hos os om 
tirsdagen – her er der plads til alle, 
også selvom du ikke er den fødte 
dansemus. 

Har du spørgsmål, er du velkom-
men til at kontakte Jeanet, tlf. 
61460253 eller mail johansen.jea-
net@gmail.com
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Forældre/barn (1-3 år)
Lørdag kl. 9.00-10.00 i Vigersted Hallen. 
Søskende er hjertelig velkomne. 
Instruktør: Mette (51 16 10 92).

Minispring (4-6 år):
Tirsdag kl. 16.00-17.00 i Vigersted Hallen. 
Instruktører: Nadia og Stine (26 20 99 98).

Springlopperne (0.-3. klasse) springhold: 
Tirsdag kl. 17.00-18.00 i Vigersted Hallen.
Instruktører: Isabella og Marianne (25 59 31 08)

Rytme (4.-6. klasse):
Tirsdag kl. 17.30-18.30 i gymnastiksalen på 
Vigersted Skole. 
Instruktør: Henny (40 45 44 52)

Inliners familiehold:
Tirsdag kl. 19.00-20.00 i Vigersted Hallen.
Torsdag kl. 16.00-18.00 i Vigersted Hallen. 
Lørdag kl. 8.00-9.00 i Vigersted Hallen. 
Instruktører: Lene og Thomas (72 48 26 49)

Jumping fitness:
Mandag kl. 19.15-20.15 i gymnastiksalen på 
Vigersted Skole. Instruktør: Karoline (22 67 20 
02)
Torsdag kl. 18:00-19:00 i gymnastiksalen på 
Vigersted Skole. Instruktør: Bianca (60 13 08 
42)

Hatha Yoga:
Mandag kl. 17.15-18.45 i gymnastiksalen på 
Vigersted Skole. Instruktør: Lise (61 65 48 78)

CrossGym Kidz (5.-9. klasse).
Torsdag kl. 18:00-19:00 i Vigersted Hallen. 
Instruktører: Søren, Kim og Dorte (26 14 55 87)

Zumba: 
Tirsdag kl. 19:00-20:00 i gymnastiksalen på 
Vigersted Skole. Instruktør: Jeanet (61 46 02 
53)

Vakse voksne (gymnastik og samvær for 
seniorer):
Torsdag kl. 9:30-11:00 i Vigersted Forsam-
lingshus. Instruktør: Berit (22 21 23 25)

SÆSON 2021/2022 
OPSTART I UGE 36

VAKSE VOKSNE - GYMNASTIK OG SAMVÆR  
FOR SENIORER

Holdet starter torsdag den 9. september kl. 9.30-11.00 
Holdet mødes hver torsdag og laver 1 times gymnastik og derefter 
en halv times hyggeligt samvær med medbragt kaffe/vand/frugt, evt. 
sang og en god snak.

På holdet arbejder vi med både konditions- og styrketræning, smi-
dighed og balance. Vi benytter store og små bolde, elastikker, hånd-
vægte/vandflasker og klude mm.

Vi benytter også Qi Gong-øvelser, der med blide og langsomme gen-
tagne bevægelser åbner kroppen og gør dig smidig samtidig med, 
at din koncentrationsevne og balance styrkes.  Når vi bevæger os 
langsomt styrkes muskler, led, sener og knogler på en blid måde. 
Åndedrættet bliver friere, blodcirkulationen stimuleres, så det bliver 
lettere at slappe af og reducere både smerter og stress.

Vi krydrer det hele med SMART-training, der er fitness for hjernen. 
Her bruger vi forskellige øvelser med bl.a. tørklæder, edu´er (små 
læderbolde). Vi får livet igennem stillet nye hjerneceller til rådighed, 
men hvis vi ikke bruger dem, så forsvinder de igen. Derfor er det 
vigtigt at stimulere hjernen, selvom man er oppe i årene, og det 
hjælper SMART-training med til. Af og til sniger der sig også lidt 
folkedans ind i programmet, da det også er en god styrke-, konditi-
ons- og balancetræning.

Der er noget for enhver smag og mange af øvelserne kan laves både 
stående, liggende og siddende på stole, så øvelserne kan tilpasses 
til den enkelte deltager. Det vigtigste er at møde op og deltage, så 
godt man kan. Og det skader jo ikke at krydre gymnastikken med et 
godt grin. Vi prøver i fællesskab at øge livskvaliteten til gavn for os 
selv, hinanden og vores familier.

Alle både mænd og kvinder er velkomne på holdet uanset, hvor du 
bor.

Medbring måtte til at ligge på samt vandflaske og kaffe/frugt til ef-
terfølgende hygge.

Der er mulighed for at spille billard i stedet for at lave gymnastik. Det 
foregår på 1. sal i billardafdelingens lokaler.

Jeg glæder mig til at se såvel nye som gamle ansigter på holdet.

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

Holdet året før 
Corona-tiden.         

Hyggelig afslutning efter 
en god sæson (2017).
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RABAT I DEN NYE GYMNASTIKSÆSON

Gymnastikafdelingen i VIF glæder sig 
til at tage hul på den nye sæson i uge 
36, hvor corona forhåbentligt ikke vil 
spænde ben i samme omfang som i 
den sidste sæson. Der vil være rabat 
på tilmeldingen for dem, der var til-
meldt sidste sæson. Tilmelding fore-
går som tidligere via klubmodul fra 
www.vigersted-if.dk. Man er naturlig-
vis altid velkommen til at dukke op og 
få en prøvetime eller to, før man be-
slutter sig (dog er der deltagebe-
grænsning på nogle hold og jumping 
fitness kræver tilmelding/aftale med 
instruktøren, da der er et begrænset 
antal trampoliner).

Rent praktisk vil rabatten betyde, at 
alle betaler den lavere pris ved tilmel-
ding, hvorefter nye medlemmer vil 
blive opkrævet et yderlig beløb, som 
svarer til den sædvanlige deltagerbe-
taling, da denne måde vil give mindre 
arbejde til vores trofaste kasserer Sig-
ne Andersen.

Vi er ekstremt heldige i Vigersted at 
have så mange frivillige personer, der 
værner om vores lokalsamfund. I VIF 
nyder vi stor gavn af at have en vel-
voksen flok frivillige instruktører, der 
yder en stor indsats for at tilbyde 
gymnastik og motion for såvel vugge-
stuebørn, børnehavebørn, skolebørn 
og voksne i alle aldre. De frivillige gør 
det fx muligt for teenagere at gå til 
crossgym kidz og/eller jumping fit-
ness og familier kan sammen gå til 
inliners. Både voksne og børn kan få 
glæde af at gå til jumping fitness og 
voksne kan gå til zumba og/eller yoga 
takket være vores mange frivillige in-
struktører. De aktive seniorer kan be-
nytte sig af tilbuddet torsdag formid-

dag om at gå til Vakse Voksne, takket 
være ildsjælen Berit Galberg. 

I gymnastikafdelingen kan vi glæde 
os over at byde velkomne tilbage til 
Mette Skibsted, der vil overtage for-
ældre/barn-holdet efter Stine Boe-
skov. Stine fortsætter ufortrødent 
som instruktør sammen med Nadja 
Brandt, som vi også var så heldige at 
have sidste år på minispring. På 
Springlopperne fortsætter Isabella Er-
landsen ihærdigt som instruktør og vi 
siger velkommen til Marianne Søren-
sen, der også har stor erfaring fra tid-
ligere gymnastikhold. 

På yoga takker Mette Friis-Mikkelsen 
af (og indleder i stedet en ny rolle 
som bestyrelsesmedlem i VIF) og vi 
har været så heldige, at Lise Gelmark 
i stedet springer til som ny yoga-in-
struktør. 

Henny Sostack vil, godt hjulpet af sin 
datter Victoria, give sig i kast med en 
nyt tilbud i VIF om rytmegymnastik, 
hvor der skal bruges vimpler, så vi kan 
allerede nu glæde os til opvisningen 
den 12. marts 2022.

Lige som i sidste sæson vil Dorte 
Skau og Kim Gregersen hjælpe Søren 
Matthiesen med at få puls og styrke 
op hos teenagerne på crossgym kidz. 
Holdet er i år fra 5. - 9. klasse og der 
er sat et maximum antal deltagere på 
(så skynd jer at tilmelde jer). 

Bianca Olsen og Karoline Hellemann 
hopper fortsat hver mandag og tors-
dag med både børn og voksne, når de 
giver den gas med jumping fitness. 
Zumba forlader onlineundervisningen 
og vender stærkt tilbage til gymna-

stiksalen med Jeanet Johansen i for-
reste linje. 

Inliners-holdet tilbyder hele 4 timers 
inliners-undervisning om ugen fordelt 
på tre dage, hvor hele familien får mu-
lighed for at lave noget sjovt og aktivt 
sammen under instruktion af Thomas 
Lausten og Lene Lundgren. Voksne er 
også velkomne på holdet uden børn, 
men hvis børn skal træne uden foræl-
dre, så skal instruktørerne kontaktes 
før tilmelding. 

Gymnastikafdelingen i VIF er stolte af 
og dybt taknemmelige for, at så lille 
en forening kan tilbyde så mange for-
skellige aktiviteter for alle aldersgrup-
per. Hvis man har idéer/forslag til 
hvordan træningen kan ændres/gøres 
bedre, så er man altid velkomne til at 
kontakte os og tilbyde sig som træ-
ner/hjælpetræner - for vi kan altid 
bruge flere friske frivillige i VIF.

På vegne af  gymnastikafdelingen 
Bianca, Henny og Lene  

(formand.gym.vif@gmail.com)

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

www.farvebuen.dk 

Michael Chiamchanthuek
Smålodsvej 35, 4100 Ringsted

Tlf. 57 52 52 57
Mobil 40 51 40 75

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
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REVYTID IGEN - ENDELIG!

Ti skuespillere står i slutningen af november klar til at give jer svar på nogle af tilværelsens store spørgsmål:

Hvordan starter man et nyt politisk parti?

Hvordan er det med følelserne efter 20 års ægteskab?

Hvordan forløber besøget af  en meget kendt person i Vigersted?

Hvordan med generationskløften i Vigersted lokalråd?

Hvordan har de gamle mænd i byen det?

Svarene får I selvfølgelig i årets revy.

Vigersted Dilettanten opfører revyen 2 gange:

Præmiere fredag den 19. november 
kl. 18.30 spisning kl. 20.00 revy.
Forestilling lørdag den 20. november
kl. 15.00 kaffe og kage, øl, vand og vin kan købes.

Årets Revymenu består af flæskesteg og citronfromage som 
i »de gode gamle dage«. Café Ingeborg laver maden med hjælp fra et nyetableret madhold. Flere oplysninger om 
pris og billetbestilling på Vigersted.nemtilmeld.dk

Overskuddet fra revyen går til køb af tagaktier, så det sorte tag på Forsamlingshuset på et tidspunkt kan blive 
udskiftet.

SÅ SÆT X i kalenderen. Kom og støt dit lokale forsamlingshus og få et godt grin i selskab med andre bysbørn.

På Vigerstedsted Dilettantens vegne  
Morten Beck Haburg tlf. 20 64 22 19

Der skrives tekster 
en sommerdag.

SKAL VI HAVE BØRNEDILETTANT IGEN?

Vigersted dilettanten har sine kostumer opbevaret på Vi-
gersted skole. Desværre har der været en læk i et vand-
rør i kælderen, hvor kostumerne bliver opbevaret. Det er 
hovedsageligt børnekostumer der har været ramt af 
vand. 

Det har fået os til at overveje børnekostumers fremtid. Vi 
vil meget gerne sætte dem i stand, men kun hvis der en 
fremtid for børnedilettant i Vigersted.

Er der nogen der kunne tænke sig at genstarte børnedi-
lettanten, så vil vi sætte kostumerne i stand og selvføl-
gelig være behjælpelige i starten.

Hvis ikke må vi desværre begynde at tynde ud i kostu-
merne.

Er der nogen, der er interesserede i at børnescene igen 
skal være aktiv, må de meget gerne henvende sig til en 
af os. Der søges folk der vil instruere børnene så der 
igen kommer »Børnedille« i forsamlingshuset.

Marianne Piil morpiil@piil-gruppen.dk tlf. 30 82 84 50
Niels Arentoft arentoftniels@gmail.com tlf. 29 67 51 94

5
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Vi har haft en dejlig sommer, og vi har 
sagt farvel til Benjamin og hans fami-
lie, som er kommet her i ca. seks år. 
Vi har også sagt velkommen til Vilde, 
hvis storesøster har gået her tidligere.

Vi har hygget os i haven, hvor vi har 
leget med vand i vores nye skib og 
haft meget sjov med vores nye super 
holdbare sæbebobler. 

Vi har samlet æbler, pærer og blom-
mer, som både vi og dyrene har nydt 
at spise.

Vi har også fra første række set sme-
den ordne negle på vores heste. 

De fleste af vores dejlige kattekillin-
ger er flyttet og har fået nye hjem. 

Hvis I ønsker at høre nærmere eller at 
blive skrevet op på venteliste, er I vel-
komme til at ringe til mig.  

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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PLEJECENTER ORTVED

Roskildevej 498, Ringsted
Tlf. 57 62 77 40

Leder Marianne Micheelsen 
Tlf. 57 62 77 45
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www.vigersted.net
VIGERSTED LOKALRÅD

Onsdag den 3. november 
kl. 19.00

Et samarbejde mellem Viger-
sted Forsamlingshus, Fjælle-
bro/Kværkeby Borgerforening 
og Vigersted Lokalråd afholder 
valgmødet. 

Kom og stil spørgsmål til kom-
munens politikere og hør, hvad 
de tænker om fremtiden for 
vores lokalsamfund. 

VALGMØDE I 
FORSAMLINGSHUSET

Den 20. juni kunne der endelig afhol-
des generalforsamling i lokalrådet og 
lokalrådet siger velkommen til Jens 
Hansen, Michael Kalmberg og Laura 
Weidick. Jens som helt ny. Michael 
som tidligere medlem og suppleant 
og Laura som genvalgt. Som supple-
ant kom Grethe Bentsen og Marianne 
Piil ind i rådet. Desuden består rådet 

NYE RÅDSMEDLEMMER I VIGERSTED LOKALRÅD
af Berit Galberg, Tomas Lerche-Ve-
stergaard, John Friis-Mikkelsen, An-
ders Piil og Peter Hansen.

Se beretningen på Vigersted.net

Har du noget på hjertet omkring udvik-
lingen i Vigersteds lokalområde, er du 
altid velkommen til at kontakte rådet.

Søndag den 24. oktober kl. 14.00 - 16.00

Lokalrådets historiegruppe inviterer til en byvandring rundt i bymidten, hvor vi skal høre om livet i Vigersted 
i »gamle dage«. Der findes mange sjove og tankevækkende historier om husene og deres beboere, som hi-
storiegruppen gerne vil videregive til alle 
interesserede. Vi skal bl.a. høre om bøs-
semageren, Førstelærer Simonsen, Petra 
Hjelm Hansen, lille Edith, købmanden og 
høkeren. 

Vi mødes foran Forsamlingshuset og efter 
turen rundt om bymidten, slutter vi af i 
Forsamlingshuset, hvor vi ser foto fra det 
gamle Vigersted og nyder kaffe/kage.

Pris voksne 25 kr. incl. kaffe/kage. Børn 
gratis.  Begrænset deltagerantal - tilmel-
ding på vigersted.nemtilmeld.dk

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

BYVANDRING I VIGERSTED BYMIDTE

En medarbejder fra FGU-ordningen er i gang med kratrydderen omkring 
søen. Også stierne i hundeområdet bliver slået af  de unge medarbejdere. 

Bøssemagerens hus Vigersted, Bygade 11.
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www.vigersted.net

VIGERSTED LOKALRÅD

Bogbussen fra Ringsted Bibliotek kørte onsdag den 30. juni sin 
sidste tur.

I Vigersted, på Bogbussens sidste stop, stod trofaste lånere 
klar med flag. Der blev taget behørigt afsked med bibliotekaren 
Palle, Bogbussens faste onsdags-chauffør, som gennem mange 
år har betjent lånerne på en højt kvalificeret og meget personlig 
måde.

Stemningen var god, men vemodig, da der blev takket, udveks-
let hilsner og givet gaver - alt imens Palle lånte bøger ud, afle-
verede, fornyede og anbefalede nye lån.

Lånerne i Vigersted kan fra efter sommerferien benytte MoBib-
ben i stedet. Læs mere om MoBibben på www.vigersted.net

BOGBUSSEN FRA RINGSTED BIBLIOTEK 
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Lokalrådet har planlagt at afholde fire banko-
spil på følgende datoer: mandag den 13. 
september, mandag den 11. oktober,  
mandag den 8. november og den 13. 
december kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 
18.00). Præmierne vil blive indkøbt hos el-
ler sponseret af de lokale handlende.

OBS. Vi søger en ny opråber + medhjæl-
pere til en bankogruppe, der vil give en 
hånd med at sætte borde og stole op, stå i 
bar, lave kaffe/kage og rydde op efter ban-
kospillet. Kontakt Berit Galberg på 22 21 
23 25 for yderligere information, hvis du vil 
give en hånd med. 

Læs mere om bankospillet på
www.Vigersted.net og Vigersted facebook

BANKOSPIL I VIGERSTED 
FORSAMLINGSHUS

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

Farvel til bogbussen.

Goddag til MoBibben (arkivfoto).
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Søndag den 19. september kl. 11.30-15.30. (Forbehold for Coronarestriktioner)

Lokalrådets kildemarkedsudvalg inviterer atter til en dejlig familiedag med både Kildemarked, officiel indvielse af 
Bymidten med søen og dejlig underholdning med teatershow og spillemænd.

Program: 
Kl. 10.30  Høst-familiegudstjeneste i Vigersted Kirke.
kl. 11.30 Kildemarkedet åbner og lokale bodholdere vil falbyde deres varer fra deres boder. 
Kl. 12.00 - 14.00 Cafe Ingeborg´s foodtruck sælger lækre pitabrød. Bestilling nødvendig.
kl. 13.00  Borgmester Henrik Hvidesten klipper den røde snor og indvier Vigersted Bymidte.
Kl. 13.30  Den store solsikke- og græskarkonkurrence - præmier uddeles.
Kl. 14.00  Zapshowteater opfører »Hovhov…nå«-underholdning i særklasse for hele familien.
kl. 15.30  Boderne lukker.

Loppeting, genbrugstøj, syltetøj, strikketøj, cykler, honning, smyk-
ker, stauder, tasker, nørklerier og andre gode ting kan handles til 
en god pris. Spillemænd spiller i kirken og ved søen og skaber 
den rette markedsstemning. Kom og få en snak med VIF om den 
nye sæsons aktiviteter. Køb en tagaktie i Vigersted Forsamlings-
hus bod og få en snak om kommende fællesskaber og andre 
aktiviteter.

Mød de grønne pigespejdere og hør om deres mange aktiviteter 
og gode fællesskab.

Lokalrådet sælger kaffe og 
kage, og du kan høre nyt om de projekter Lokalrådet har gang i.

Det kan benyttes MobilePay i de fleste boder, men tag for en sikkerheds 
skyld også kontanter med.

Bestilling og betaling af pitabrød på vigersted.nemtilmeld.dk

Husk at medbringe solsikker og græskar, så du kan deltage i den store 
solsikke- og græskarkonkurrence og måske vinde præmier for det flot-
teste, det største eller det sjoveste eksemplar.

Hilsen Kildemarkedsmadammerne Marianne Piil og Berit Galberg,  
tlf. 22 21 23 25, mail: berit@galberg.dk

Kildemarkedet støttes af Kultur-og Trivselsudvalget, Ringsted Kommune

Vil du have en gratis bodplads på ca. 3x3 meter så kontakt  morpiil@piil-gruppen.dk

Hvis du deler boden med en anden, skal du oplyse mailadresse på vedkommende, så alle kan få tilsendt »Ret-
ningslinjer for Kildemarked« til gennemlæsning, så vi undgår misforståelser på selve markedsdagen. Bodfolk skal 
medbringe håndsprit, der skal være tilgængelig for publikum i boderne.

Max. 2 bodpladser pr. husstand.

KILDEMARKED VED SØEN OG INDVIELSE AF BYMIDTEN

Hov Hov…nå zapshowteater. 
I tilfælde af  dårligt vejr rykker zap-

showteater til forsamlingshuset.

Café Ingeborgs foodtruck.
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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

Afdelingsleder 
Thomas Kløve Panzio
tlf. 5762 7603

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

Efter en tiltrængt sommerferie er Vi-
gersted Skole klar til et spændende 
skoleår med flere nye tiltag, som skal 
danne en god ramme for eleverne.

Skoleåret sluttede blandt andet med 
en 9. årgang - for A-huset både 9. og 
10. årgang, der med stor indsats fra 
dem selv og personale fik meget høje 
karakterer til deres afgangsprøver.

Vi er alle meget stolte af vores elever. 
At de på trods af et meget svært og 
omskifteligt år har formået at komme 
så godt i mål. Vores afgangselever øn-
skes held og lykke fremover.

På den triste side af sidste års slutning 
er et farvel til flere medarbejdere, der 
har valgt at tage imod nye udfordrin-
ger. Heriblandt Vigersted Skoles vice-
skoleleder gennem mange år, Thomas 
Panzio, som skal være skoleleder på 
Gadstrup Skole i Roskilde.

Thomas har været en skattet medar-
bejder på skolen, og han vil blive sav-
net meget - både som person og som 
professionel. Vi ønsker ham alle held 
og lykke i det nye job.

RINGSTED DAGPLEJE
Leder Lone Schiøtt
Tlf. 57 62 81 20
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Det betyder, at der i løbet af efteråret 
vil blive ansat en ny viceskoleleder.

A-huset på Vigersted Skole udvides 
med 10 nye elever. I den forbindelse 
har vi ansat 5 nye medarbejdere, heri-
blandt 1 psykolog, som vi glæder os 
meget til at samarbejde med.

Vi har også den glæde at kunne sige 
goddag til 1 matematikvejleder og 1 
musiklærer primært til distriktet.

Som skrevet har vi planlagt en del 
nye tiltag, som skal gavne elevernes 
læring og trivsel. Alle klasser starter 
skoleåret med en introuge/trivselsuge 
med spændende aktiviteter. For 7. 
klassernes vedkommende bliver intro-
perioden på 3 uger og afsluttes med 
klassedannelser og 1 lejrskole. Vi hå-
ber dermed, at eleverne er kommet til 
at kende hinanden så godt, at de har 
mod på 3 år i udskolingen på Viger-
sted Skole. At de har mod til at hjælpe 
hinanden, fået gode relationer og kan 
respektere hinanden, så de kommer 
godt fra folkeskolen både fagligt og 
socialt.

Vi har også ændret en del i elever-
nes skema især i udskolingen. Ele-
verne skal have færre fag ad gangen 
og dermed færre lærerskift gennem 
ugen. Det betyder også, at eleverne i 
9. klasse skal til eksamen 2 gange på 
året - til jul og til sommer. Samt at 8. 
klasserne afslutter et praktisk/musisk 
fag til jul.

Vi har en stærk formodning om, at til-
tagene skaber mere fordybelse og en 
stærkere faglighed, når eleverne skal 
forholde sig til færre fag og voksne i 
de forskellige perioder.

Fra august håber vi, at corona-pan-
demien vil have sluppet sit tag i Fol-
keskolen, så vi kan genoptage alle de 
sociale aktiviteter, som er gode tradi-
tioner på Vigersted Skole.

Alle trænger til en stabil og normal 
hverdag.

Annette Hjorth

 

Tlf.: 57526475 - mail: cd@eselektrikeren.dk 

www. eselektrikeren.dk 

ES-Elektrikeren A/S 
Bækgårdsvej 41B 

4140 Borup 
  

 

 
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  
 

NYT FRA VIGERSTED SKOLE

Søgade 26, 4100 Ringsted

Søgade Begravelse
3639 5810
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HEN OVER FORÅRET OG 
SOMMEREN ER DER SET 
FUGLE I RESERVATET, DER 
IKKE ER HELT ALMINDE-
LIGE
Måske har du været en af de heldige, 
der har set skægmejserne, isfuglen, 
lærkefalken eller drosselrørsangeren. 
Eller du har set pragtvandnymfen 
i åen - eller de flotte blomster som 
brudelys og blærerod. Eller er du 
gået langt uden om en af Danmarks 
giftige planter, nemlig gifttyden. Uan-
set hvad, så er der altid noget nyt at 
observere i reservatet. Ellers kan du 
bare nyde den flotte natur i indbyden-
de omgivelser.

Måske har du også lyst til at være en 
del af de forskellige arbejdsgrupper, 
der passer og plejer reservatet. Kun 
ved denne hjælp kan reservatet frem-
stå så besøgsvenligt og velholdt som 
nu. Ring til Peter på 20 83 60 90 og 
hør nærmere. 

Lige nu er der ca. 525 husstande, der 
sætter pris på det smukke reservat 
mellem Vigersted og Kværkeby. 

 

FUGLERESERVAT.DK
www.fuglereservat.dk

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 

 

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

DER KAN OGSÅ GLIMTVIS 
SES MEGET SJÆLDNE 
FUGLE I RESERVATET

KOMMENDE   
ARRANGEMENTER 
•  Se kalenderen på hjemmesiden  
 www.fuglereservat.dk

•  5. september kl. 9.00   
 Vedligeholdelse. Arbejdsdag.

•  12. september kl. 10.00
 Naturens Dag for børn - sammen  
 med voksne.

•  19. september kl. 9.30   
 Fiskedag i reservatet for   
 medlemmer. Også for børn.

•  3. oktober kl. 9.00. 
 Vedligeholdelse. Arbejdsdag.

•  10. oktober kl. 9.00.    
 Ekstern fugletur for medlemmer.

Hen over forår og sommer har 
Fuglereservatet haft besøg af  
den flotte sjældne lærkefalk.

Arrangementer og 
guidede ture er en 

væsentlig del af  Kvær-
keby Fuglereservat.
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VIGERSTED BØRNEHUS
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VIGERSTED BØRNEHUS

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

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

FULD FART OG FULDSTÆNDIG RO

Forår og sommer i Vigersted Børnehus har budt på masser af aktiviteter. Der 
har været knald på da der blev holdt fodboldfest og når nogle af børnene har 
været til koncert i Ringsted… Og der har været tid til ro og fordybelse med at 
lave kollager, male sten og gå ture i små grupper i Vigersted by. I sommerferien 
var der især knald på farverne da hver uge havde sit eget farvetema og så 
regnbuen som finale på det hele! Børnene har fundet ting i ugens farve, været 
kreative med ugens farve, spist mad i ugens farve og klædt sig på i ugens 
farve.

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

Kollager i gul uge. Kriblekrabletur til åen.

Vi hilser på vores nye kanin.

Danser til musikken 
til koncert i Ringsted. Vi hepper på landsholdet!
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VIGERSTED FORSAMLINGSHUS 
www.vigerstedforsamlingshus.dk

Efter en meget stille coronaperiode, er 
der nu rigtig travlt i huset. Stort set 
alle weekender frem til december er 
optaget af private fester. Dertil kom-
mer, at de faste brugere vender til-
bage, samtidig med at lokalrådet og 
forsamlingshuset går sammen om 
arrangementer. Eksempelvis kommer 
der en række maddage - nogle af dem 
i samarbejde med Café Ingeborg. De 
mange arrangementer kan ses på for-
samlingshusets hjemmeside www.vi-
gerstedforsamlingshus.dk. På startsi-
den er der en arrangementskalender.

I forsamlingshusets bestyrelse er vi 
meget glade for, at så mange har lo-
vet at give en hånd med. Vi er her for 
at hjælpe så mange fællesskaber som 
muligt til at have en god ramme i hu-
set.

Den 7. juni havde vi generalforsam-
ling. 20 medlemmer inklusive besty-
relsen var mødt frem. Alle bakkede 
op om bestræbelserne på at skabe 
en god ramme om Vigersteds so-
ciale liv. Torben Ulrich havde valgt at 
forlade bestyrelsen. Hans plads blev 
overtaget af Tina Gundersen, som var 
suppleant. Kim Møller Hansen blev 
ny suppleant. Ellers var der genvalg 
til alle andre. Tak til Torben Ulrich for 
hans store indsats med at vedligehol-
de og reparere. En indsats han i øvrigt 
lovede at fortsætte med.

Der har været et par helt nye tiltag i 
sommeren. Den 15. juni havde vi vin-
smagning. Vinimportørerne fra Wine 

FORSAMLINGSHUSET ER TILBAGE PÅ SPORET
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Roads lod os smage 
på græske vine - 
både bobler, hvide, 
rosé og røde vine. 
Alle smagsprøver 
blev fulgt op af anek-
doter, facts og græsk 
historie. Som aftenen 
skred frem, blev det 
sværere og sværere 
at høre de vise ord. 
Men festligt var det 
og 30 deltagere kun-
ne gå hjem med en 
god oplevelse.

Den 26. juni havde 
vi fået et afbud til en 
fest, hvilket betød, 
at vi kunne stable en fodboldfest på 
benene. Wales og Danmark skulle af-
gøre, hvem der skulle have en plads i 
kvartfinalen ved EM i fodbold.  Martin 
Henriksen var primus motor i dette ar-
rangement, og det endte med, at 25 
fodboldtosser havde en fed aften. Det 
bliver ikke sidste gang, der kommer 
storskærm i Vigersted Forsamlings-
hus.

Vi oplever stadig stor interesse for at 
være medlemmer af Støtteforeningen. 
I skrivende stund har vi hele 86 hus-
stande som medlemmer. Sidste år 
toppede vi med 108, men vi har en 
forhåbning om at der kommer flere i 
år.

Også vores tiltag med at bede om 
hjælp ved at sælge tagaktier er kom-

met godt i gang. I juli var hele 12.000 
kr. kommet ind på kontoen, der skal 
sikre, at Vigersted Forsamlingshus 
fremover kan sørge for at brugerne 
kan komme ind i huset og ud igen med 
tørt hår. Der er langt til den million, det 
kræver, så derfor søger vi også fonde, 
som kunne tænkes at have interesse i 
fællesskaber i små byer.

SÅDAN BLIVER DU MEDLEM:
Indbetal 300 kr. på kontonummer 
4426 4955189086 
eller på MobilePay 156978. 
Husk navn og mailadresse.

Tagaktier købes på samme måde.

Torben Dan Jensen
Sekretær i Støtteforeningen for 

Vigersted Forsamlingshus
tlf. 22 44 85 74

Festlig vinsmagning.

Man står op under 
nationalsangen.
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FJELLEBRO - KVÆRKEBYEGNENS BORGERFORENING

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
Borgerforeningen har haft en lidt travl 
periode siden sidst. Endelig fik vi af-
holdt vores generalforsamling. Besty-
relsen havde lidt betænkeligheder - 
Ville man møde op? Kunne vi få besat 
de ledige pladser i bestyrelsen? Hvad 
med de mange aflysninger? Men da 
aftenen oprandt, mødte rigtig mange 
op, og der var flere, der gerne ville ind 
i bestyrelsen og give en hånd med. 

Så en rigtig god aften, hvor vi sagde 
velkommen til Charlotte og Emmy 
i bestyrelsen, og vi tog også afsked 
med Pia Krogh, som stoppede. Så tak 
til Pia for din indsats i Borgerforenin-
gens bestyrelse.     

BESTYRELSEN I   
ARBEJDSTØJET
Straks efter konstitueringen i besty-
relsen, trak vi i arbejdstøjet. Inden vi 
holdt sommerferie, havde bestyrelsen 
fået lavet en ny folder til omdeling i 
Kværkeby Sogn. Endvidere har besty-
relsen besluttet, at velkomstfolderen, 
som en arbejdsgruppe i Kværkeby 
tidligere havde udarbejdet i forbindel-
se med vores helhedsplanarbejde, nu 
bliver revideret og trykt, så den er klar 
til nytilflyttere i vores lokalområde. 
Jo, der er kommet gang i bestyrelsen 
igen efter en lang Corona-pause.     

FREMTIDEN I    
BORGERFORENINGEN
Desværre har vi mistet mange med-
lemmer i Borgerforeningen i Corona- 

tiden. Vi håber, at de med vores 
mange nye tiltag og arrangementer, 
vil komme tilbage i vores forening 
igen. Der kommer til at ske meget i 
Kværkeby de kommende år, og så er 
det vigtigt, at der er en lokalforening, 
som er vores forbindelse til Ringsted 
Kommunes forvaltninger. Der er flere 
nybyggerier på vej, trafikken øges i 
vores lokalområde, manglende lokale 
pasningsmuligheder for vores børn – 
her er det vigtigt, at vores lokale tale-
rør over for kommunen fungerer.

NY FOLDER UDDELT
Når I læser Lokalnyt, er den nye folder 
omdelt. Vi håber, I vil bakke op om vo-
res lokalforening og melde jer ind. Be-
mærk, at der nu er rabatfordele ved 
at være medlem af Borgerforeningen. 
Læs mere om dette i folderen og på 
facebook: »Fjellebro - Kværkebyeg-
nens Borgerforening«

AMALIE DOLLERUP FRA 
BADEHOTELLET BESØGER 
KVÆRKEBY
Husk at tilmelde jer til dette fantasti-
ske arrangement. Der er begrænset 
deltagerantal, så først til mølle-prin-
cippet gælder. Det er den 29. okto-
ber kl. 19.00 - 21.00, hun besøger 
os på Kværkeby Friskole. Læs mere  
om dette arrangement i dagspressen. 

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
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DE GRØNNE PIGESPEJDERE
www.vigerstedspejder.dk

For os som elsker naturen og alt i 
den, var der spejderopstart d. 23 
august 2021 fra 18-20. Når man nu 
laver en spejderopstart efter sommer-
ferien, er det vigtigt for os at vores 
læsere ved, at de altid er velkomne, 
hvis de skulle få lyst til at starte til 
spejder hos De Grønne Pigespejdere.

Før sommerferien havde vi som grup-
pe lavet en fælles afslutning, som 
skulle fejres både med mærker, stjer-
ner og en omgang af jubilæums. 
Gruppens medlemmer har i årets løb 
udført en række svære udfordringer, 
som har skaffet dem et mærke - nem-
lig Handy Woman. Inden vi havde af-
slutning før sommerferiens start, hav-
de vi også en Tænkedag, hvor vi 
mindedes vores opstart som spejde-

re, og tænkte på verden omkring os. 
Derfor fortjente vores piger selvfølge-
lig også et mærke for det. De jubilæ-
ums som vi markerede ved som-
merafslutningen, var blandt andet 
10-årsstjerner som leoparderne 
modtog og en leder, som har været 
en del af gruppen i nu 40 år.

Pingvinerne har det forrige år været 
aktive sammen med en Kaptajn for at 
se på stjerner. Claus, som er Kaptaj-
nen, viste dem rundt på nattehimlen 
og har nu inviteret dem med, ud på 
hans arbejde. Her skal de se på stjer-
ner, lære om sømændenes navigati-
onsteknikker og sejle med færgen et 
par gange.

Men denne sommer har især været 
spændende for vores smuttere (0.-2. 
klasse) og for vores Ræve (3.-4. klas-
se). De har nemlig været på sommer-
lejren som hedder Terre. Den har væ-
ret landsdækkende for alle pige- 
spejdere. Grundet Covid-19 har vi 
flyttet lejren så den kunne blive mere 
lokal, og hver gruppe har derfor væ-
ret stationeret på deres egne grunde. 
Men det forhindrer ikke spejderne i 
Bjerghytten fra at have en fantastisk 
lejr.

De lidt større spejdere, leoparderne 
(15-16 år), har denne sommerferie 
planlagt at skulle lave en lidt kortere 
sommerlejr i slutningen af sommerfe-
rien. Gruppen har været i escape 
room og har også set landslejrområ-
det til 2022, som skal ligge i Hede-
landet. De har været i gang med de-
res sheltermærke i et godt stykke tid, 
hvilket giver dem en god belønning til 
august. Det med at skulle tage et 
»sheltermærke« betyder, at man som 
gruppe 1 gang om måneden sover i 
en ny shelter. Til sidst har man så so-
vet 12 gange både vinter og sommer. 
Det vil være den sidste gang med at 
skulle sove i shelter for dem, og der-
for skal de også have deres shelter-
mærke.

Bolette Gylling  
Jørgensen (Leopard)
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VIGERSTED & KVÆRKEBY KIRKER
vigersted-kvaerkeby.dk

NØRKLERNE! 
I aner vist ikke, hvor meget vi har glædet os til at kunne mødes og hygge 
os med snak og strikketøj! Vi har nu fået mulighed for at mødes i Kvær-
keby på Kværkebyvej nr. 70 (det røde hus).

Vi starter: onsdag den 1. september 2021 kl. 10, og alle er vel-
komne! Vi vil strikke ONSDAGE kl. 10.00 - 12.45. Der vil være kaffe, 
te og lidt brød.

Vi strikker til Hjemrejsecentret i Avnstrup, Varmestuerne i Ringsted og 
Roskilde, Mødrehjælpen og til de Hjemløse.

Vi har ikke kunnet afholde markeder det sidste år pga. corona, men så 
har vi til gengæld strikket »til bunke«, og det betyder, at vi har rigtig me-
get fint strik, som vi håber, I vil komme og kigge på/købe, når vi er på 
Kildemarked søndag den 19. september.
Alt, hvad vi sælger, går til velgørende formål, og det er der rigeligt brug 
for. Sidste år kunne vi fx donere 5.000 kr.  til julekurve både i Vigersted, 
Kværkeby og Jystrup og til TUBA og Julemærkehjemmet, hvilket vi også 
gerne vil i dette år!

Jeg glæder mig til at se alle - både »gamle« og »nye« strikkere.

Vi har rigtig meget garn og masser af strikkepinde og mønstre - så kom 
bare!

En stor tak til alle som har doneret garn til os!

Mange hilsner fra Lena Uldall
E-mail: lena@brixager.dk 

Mobile: 21 19 48 17

VIGERSTED KIRKES 
FLOTTE BLOMSTER-

RANKER
Midt i corona-nedlukningens 
triste tid har mange sikkert 
bemærket de flotte blomster-
ranker, som Lena og Irene fra 
Nørkleklubben har hæklet til kir-
kebænkene. Det var en nødven-
dighed, der blev gjort til noget 
fint og specielt. For nogen tid 
siden blev jeg ringet op af en 
dame, der havde været i kon-
takt med Roskilde Museum og 
gerne ville høre, om de måtte få 
rankerne, når vi ikke skal bruge 
dem længere. Roskilde Museum 
arbejder nemlig på en samtids-
udstilling om livet under corona, 
og herunder laver de en udstil-
ling om, hvordan kirkerne hånd-
terede kravene om afspærrede 
kirkebænke.

Når vi engang kan få lov til at 
pille dem ned, kan det altså 
være, at vores fine blomster-
ranker fra Vigersted får et helt 
nyt liv på museum, hvor de kan 
fortælle historien om, hvordan 
nogle kreative sjæle valgte at 
sætte en blomstrende og fin ku-
lør på nedlukningen i Vigersted 
Kirke.

Mie Jeppesen Højholt

16
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HILSEN FRA VIKAR-PRÆSTEN
Mens jeg sidder og skriver denne hilsen til jer, skinner solen tungt ned 
over Danmark, og min sommerferie er lige rundt om hjørnet. Som jeg 
sidder her, tænker jeg på alt det, jeg gerne ville kunne sige til jer. Jeg 
ville så gerne kunne meddele, at nu må vi samles uden restriktioner i 
kirkerne og stadig synge; at nu blev alting, som det plejer. Men sådan 
er det desværre ikke endnu, og selvom mange er sure på politikerne 
over, at de er langsomme til at lukke kirkerne mere op, er det ikke desto 
mindre det, vi må forholde os til lige nu. Corona har vist sig at være lidt 
som den danske sommer: Man kan simpelthen ikke hverken regne med 
den eller regne den ud.

Selvom vi er flere og flere, der bliver vaccineret, er der stadig en verden 
omkring os, hvor det ikke går så godt, og vi skal stadig hele tiden huske 
på at passe på hinanden. Det er jo trods alt to af kirkens vigtige opgaver 
- to vigtige opgaver, vi har som menighed: At holde håbet oppe hos dem, 
vi møder, og at passe på hinanden.

Som jeg sidder her i den tunge sommervarme, finder jeg mine håb frem 
for fremtiden i vores kirker. Jeg håber, at vi i år kan fejre jul uden plads-
restriktioner med kirker fulde af glæde og sang. Jeg håber, at de nye 
konfirmander får lov til at blive undervist på gammeldags facon, uden 
fjernundervisning og distance. Jeg håber, at vi får lov til at vende tilbage 
til noget, der minder om det normale!

Vi kan ikke vide, hvad det »nye normale« er efter en pandemi, men lad os 
håbe på mindre afstand, færre værnemidler og endnu mere hjertevarme.

Masser af  varme hilsener
Mie Jeppesen Højholt

SANGCAFÉ
I denne sæson må vi starte 
uden vores organist Mia, da hun 
skal på Musikkonservatoriet for 
at dygtiggøre sig!

Vi har i fællesskab fundet en 
løsning, som vi håber kan bru-
ges! Vores pianist vil være min 
mand, Knud, og han glæder sig 
til at møde alle jer dejlige »san-
gere«!

Da vi ikke kan være i konfir-
mandstuen i Vigersted præ-
stegård, vil sangcaféen blive 
afholdt i Det røde hus, Kvær-
kebyvej 70, Kværkeby.

Til vores første mødedag tirs-
dag den 28. september kl. 
10.30 vil vi medbringe tekster 
til nogle sange, så Knud også 
lige kan fornemme, hvad det er, 
vi kan li’ at synge.

Der vil som tidligere være lidt at 
spise og en kop kaffe/te!

Det vil være godt for mig, hvis I 
melder jer til, så kan jeg lettere 
beregne mine »indkøb«.

De næste to datoer er:                    
tirsdag den 26. oktober
tirsdag den 30. november

Mange hilsener og på gensyn
Lena Uldall

Email: lena@brixager.dk
Mobil: 21 19 48 17

Osted Slagter og selskabslokale
v/ Kennet Hansen

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

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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PRÆSTEGÅRDSPROJEKTET
EN KORT OPDATERING

Efter fornyede møder i præstegårdsudvalget er der nu opnået enighed om følgende »køreplan«:

For at imødekomme provstiudvalgets ønske om, at opførelsen af en ny tjenestebolig til præsten fremmes mest 
muligt, har udvalget vurderet, at de bedste muligheder for en hurtig gennemførelse af dette byggeri opnås ved 
at placere boligen i Kværkeby, hvor den kan ligge kirkenært, nær ved Kværkebys nye menighedshus og alligevel 
således, at præstens privatliv kan sikres i henhold til bestemmelserne.

Grunden til, at en placering af tjenesteboligen i forbindelse med præstegården i Vigersted ikke vurderes at kunne 
leve op til kravet om en hurtig gennemførelse, skal ses i det faktum, at der i øjeblikket ligger en omfattende 
fredning på ejendommen. Der skal således først gennemføres en sag om ophævelse heraf, hvilket skønnes at 
kunne blive meget langvarigt. Endvidere skønnes boligens placering bagerst i haven også at kunne medføre en 
del anlægsmæssige problemer.

Det er derfor besluttet, at den arbejdsgruppe, der hidtil har arbejdet med projektet for et nyt menighedshus i 
Kværkeby, også påtager sig at fremkomme med et projektforslag til den nye tjenestebolig. Dette skal nyde mest 
mulig fremme.

En arbejdsgruppe under præstegårdsudvalget, bestående af medlemmer fra Vigersted menighedsråd, arbejder 
herefter videre med at fremskaffe tilbud på renoveringsprojektet med tilhørende udbud vedr. præstegården. Efter 
endt renovering (hvis denne viser sig økonomisk forsvarlig) skal præstegården indeholde kontor for præst og 
præstesekretær, samtalerum for præsten, kontor m.v. for graver, arbejdsplads for organist/korleder og undervis-
nings- og grupperum.

Arbejdsgruppen påregner at indhente to tilbud på projektet. I skrivende stund er allerede modtaget et tilbud, og 
det andet tilbud forventes modtaget umiddelbart efter sommerferien.

På baggrund af de mycometertests, som blev foretaget på præstegårdens indvendige overflader, og som alle 
udviste negativt resultat (altså ingen skimmelsvampvækst), undersøges mulighederne for at tage dele af vest-
længen (kontor og konfirmandstue) i brug, indtil renoveringen ikke længere tillader dette.

Søren Hansen
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ORGELJUBILÆUM 
Torsdag den 30. september kl. 19.00 i Vigersted Kirke

Vigersted Kirkes orgel blev bygget af Th. Frobenius og Sønner i 1971, og 
det lille 5-stemmers orgel har nu i 50 år lagt toner til både glæde og sorg i 
Vigersted Kirke. 

50-års-jubilæet markeres torsdag den 30. september kl. 19, hvor organist 
Erik Kure vil holde et foredrag om orglets historie og kirken gennem tiderne 
og derefter spille en koncert med iørefaldende og festlig musik af bl.a. D. 
Buxtehude, J.S. Bach, John Stanley og Louis Vierne.

Mia Engsager, som er organist i Vigersted og Kværkeby, vil også spille på 
orglet ved koncerten. 

Erik Kure er foredragsholder og har afholdt mere end 140 foredrag om klok-
ker og orgler i hele landet siden 2014. Han er til daglig organist i Sct. Nicolai 
Kirke i Vejle og har desuden en aktiv koncertvirksomhed med orgelkoncerter 
rundt om i Europa.  Nogen kan måske huske, at vi har haft besøg af Erik Kure 
tidligere, hvor han levende fortalte om Vigersted Kirkes klokker. 

Det er umuligt at synge og være sur på samme tid. Der er derfor god grund til at melde sig ind i et af kirkernes 
kor. Man bliver en del af et dejligt fællesskab med gode oplevelser og venner. Korene øver hver torsdag, og man 
kan starte fra man går i 1. klasse. 

ENGLEKORET: Englekoret er for børn fra 1.-4. klasse. Her synger vi sange, laver sanglege og lærer at synge på 
håndtegn. Vi leger også med rytmekort og laver bodypercussion. Og så synger vi både salmer og rytmiske sange.

UNGDOMSKORET: Ungdomskoret er for børn og unge fra 5. klasse og op. Koret synger til gudstjeneste ca. en 
gang om måneden, og fra børnene fylder 13 år får de løn for at synge i kirken. Koret er et rytmisk kor, som synger 
et bredt repertoire på både engelsk og dansk. 

Begge kor medvirker ved korstævner og har flere gange sunget ved Børnekorenes dag i Tivoli.

VOKSENKORET: Voksenkoret, også kaldet »voksekoret«, fordi flere og flere er kommet til, er for alle voksne, som 
kan lide at synge. Man behøver ikke at have sunget i kor før, men man skal være klar på at blive udfordret. Vi 
øver os i at synge 3- og 4-stemmigt, og repertoiret er blandet. Vi synger både gamle danske sange, pop-sange, 
spirituals og salmer. 

Korene øver om torsdagen i Vigersted Kirke. Første gang efter sommerferien er den 2. september.
Englekoret: kl. 16.00-16.45 · Ungdomskoret: kl. 17.00-18.00 · Voksenkoret: kl. 18.30-20.00.

Skriv til korleder Mia Engsager på mail: miaengsager@gmail.com, hvis du er interesseret. 

SYNG I KOR OG BLIV GLAD!
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Vigersted Forsamlingshus. 
Bestilles på: vigerstedforsamlingshus@gmail.com 
eller på tlf. 40 50 50 98  
Læs mere på www.vigerstedforsamlingshus.dk 

 

 KIRKEHØJSKOLEN MIDTSJÆLLAND - EFTERÅRSAFTENER 2021
»Skaber Ordet, hvad det næv-
ner? - bliver vi først fælles, når 
vi taler sammen?«

Tirsdag den 26. oktober  
med Linda Greve 
Ord er aldrig bare ord! Med vores 
ord kan vi skabe virkeligheder, ska-
be håb og skabe billeder. Det sker i 
politik, reklamer, prædikener og i 
hverdagens samtaler. Men ord står 
heller aldrig alene. De ledsages af 
kontekst, krop, omgivelser, humør, 
relationer og magt. 

I dette foredrag udforsker vi ordene 
i alle deres afskygninger og foran-
derlighed. Med udgangspunkt i 
Tænkepausen Ord vil Linda Greve 
udfordre og udfolde, hvordan vi bli-

ver mere opmærksomme på orde-
nes muligheder, både når vi lytter til 
dem og sender dem afsted. Linda 
Greve er cand.theol. og Ph.d. i virk-
somhedskommunikation. Til daglig 
er hun formidlingschef ved Science 
Museerne på Aarhus Universitet.

Tirsdag den 9. november
(Se omtale på vores hjemmeside:  
vigersted-kvaerkeby.dk)

Tirsdag den 23. november
(Se omtale på vores hjemmeside:  
vigersted-kvaerkeby.dk)

De tre foredrag foregår kl. 19-21 i 
Stalden i Jystrup. Tilmelding ikke 
nødvendig. Det koster 40 kr. inkl. 
kaffe og kage at deltage (NB! Be-
grænset antal pladser!)

Kirkehøjskolen Midtsjælland 
Kirkehøjskolen Midtsjælland har nu 
eksisteret siden 2006 som et sam-
arbejde mellem Jystrup-Valsølille, 
Vigersted-Kværkeby og Harald-
sted-Allindemagle sogne. 

Formålet med Kirkehøjskolen er at 
arrangere foredrag og udflugter 
m.m. efter højskoleforbillede med 
emner af religiøs, kirkelig, eksisten-
tiel og livsoplysende karakter med 
gode foredragsholdere, der både er 
fagligt velfunderede og gode for-
midlere; at skabe mulighed for for-
dybelse; at forkæle med god og 
vellavet mad og stemning; og gerne 
belyse emner tværfagligt foruden 
teologisk/kirkeligt.

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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Efter sommerferien introducerer vi noget nyt i Vigersted og Kvær-
keby, nemlig familiegudstjenester. Familiegudstjenester er gudstjene-
ster, hvor vi er mere i øjenhøjde med den yngre del af menigheden, 
hvor vi fortæller historier og har det sjovt, og hvor der er et tema, 
som gudstjenesten handler om. Til gudstjenesterne skiftes børneko-
ret og ungdomskoret til at komme og synge, så det bliver også nogle 
andre sange end dem, man er vant til om søndagen.

Gudstjenesterne kommer til at ligge 4 søndage hen over efteråret, 
den første er søndag den 19. september kl. 10.30 i Vigersted, 
hvor det skal handle om HØST. Til oktober gyser vi os igennem guds-
tjenesten søndag den 31. oktober kl. 11.00 i Kværkeby, når te-
maet er HALLOWEEN. Søndag den 14. november kl. 11.00 er 
mere for de unge, når vi holder ungdomsgudstjeneste i Kværkeby, og 
søndag den 12. december kl. 11.00 i Vigersted juler vi igennem, 
når temaet er LUCIA.

Hvis du har lyst til en gudstjeneste med lidt flere farver og lidt mere 
spas, så tag din mor eller far eller bedstemor under armen og hiv 
dine søskende med, når vi holder gudstjeneste på en helt anden 
måde. Ligesom til almindelige gudstjenester er der ingen tilmelding, 
og der er åbent for alle - også for voksne, der gerne vil være med!

Vi håber at se jer, og vi glæder os!

Kærlige hilsener fra Mia & Mie

FAMILIEGUDSTJENESTER I 
VIGERSTED OG KVÆRKEBY

I skrivende stund er Kirkeministe-
riets retningslinjer ved aktiviteter i 
kirken, at der skal være mindst 1 
meters afstand mellem deltagere, 
som ikke er i daglig kontakt, dog 
mindst 2 meter, når der synges. 

Det betyder, at vi ikke kan være 
lige så mange publikummer ved 
vore koncerter, som vi plejer, her-
under orgeljubilæet i Vigersted, så 
længe disse regler gælder. Som 
udgangspunkt skal vi derfor bede 
om tilmelding til vore arrangemen-
ter.

Men corona-restriktionerne æn-
drer sig hele tiden, og vi ved ikke, 
hvad der kommer til at gælde hen 
over efteråret. Slå op på kirkernes 
hjemmeside (vigersted-kvaerkeby.
dk) og se under »aktiviteter«, om 
der er krav om tilmelding ved dit 
arrangement, og hvordan du til-
melder dig.

TILMELDING TIL 
KONCERTER I KIRKEN

Tirsdag den 26. oktober kl. 19.00 i Vigersted Kirke

Jane & Shane er en forrygende folkemusikduo, som længe 
har hørt til blandt de mest populære navne på den danske 
musikscene.

Duoen skulle have spillet nytårskoncert i Vigersted kirke 
i januar 2021, men koncerten måtte rykkes pga. corona. 
Det er derfor en stor glæde nu at kunne byde dem og 
publikum velkommen til koncert tirsdag den 26. oktober.

Med irske Shane på guitar, vokal og den irske håndtromme 
bodhrán og engelske Jane på violin og vokal er deres so-
fistikerede og symbiotiske samspil et kendetegn, som er 
helt særligt for dem. 

De mestrer at fortælle den gode historie og leger med 
elementer fra både folkemusikken, den klassiske musik og 
jazzen. 

»En fantastisk og uforglemmelig trio. Musikmæssigt fås det 
vist ikke bedre, og de forstår at holde publikum tryllebundet fra første færd, både med deres musik, men så sandelig 
også med deres nærvær og humor på scenen.« 

Per Jacobsen - arrangør på Bastionen i Nyborg.

KONCERT MED JANE & SHANE
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Torsdag den 9. december kl. 19.00 i Vigersted Kirke

Vigersted og Kværkeby kirkers Voksenkor startede for en del år siden som et ad hoc-kor, som kun øvede et par 
gange om året op til særlige lejligheder. De sidste par år har det været et kor, som øver hver uge og flere og flere 
sangere er kommet til. Koret er nu på ca. 30 sangere. 

Denne aften kan man glæde sig til at høre, hvor meget koret har udviklet sig, når de synger smuk julemusik.   
Vi skal også synge fællessang fra julens store sangbog. 

Vel mødt til en festlig julekoncert!

JULEKONCERT MED VOKSENKORET

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 arran-
gementer af gode gamle klassikere. Syng med på den swin-
gende »Vinterhvidt vidunderland« og lyt til trioens smukke 
fortolkning af »Der er ingenting i verden så stille som sne«. 
Derudover kan man høre pigernes egne Andrew Sisters-in-
spirerede 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 samar-
bejde, og nyt materiale skrives i fællesskab. Alt holdes i den 
gamle ånd, så både tekst og melodi fremstår stærkt akkom-
pagneret af Martines guitar, Evas kontrabas og Saras ukulele. 

Pigerne er enige om, at datidens popmusik havde en ander-
ledes 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. Til november 2020 udkommer »Jul med Den Gamle Sangskat«. 

De har spillet over hele landet og har også deltaget i DR's populære fredagsprogram Fællessang - hver for sig. 

Onsdag den 1. december kl. 18.00 i Kværkeby Kirke

Traditionen tro synger vi julen ind i Kværkeby Kirke den første onsdag i december.  Englekoret og Ungdomskoret 
vil synge en lille koncert med julesange, og indimellem deres indslag vil der være fællessang. Her er der mulighed 
for at ønske lige netop den julesalme, man allerbedst kan lide fra salmebogen. Det er en dejlig måde at komme i 
julestemning på den allerførste dag i december. 

Efter koncerten vil menighedsrådet sørge for lidt sødt til ganen. 

SYNG JULEN IND MED ENGLE- OG UNGDOMSKORET
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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
Mie Jeppesen Højholt
Vigersted Bygade 33
tlf. 26 25 20 92 · MIMJ@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
19.06    Agnes Beck Isbak
19.06    Saga Lerche-Vestergaard
04.07    Kalle Stig Jensen
17.07    Valdemar Skavn Munkskov

VIEDE
22.05 Pernille Juhl Toftager Larsen  
 og Claus Poul Larsen
19.06    Nina Schouw Isbak og   
 Anders Larsen

DØDE OG BEGRAVEDE
07.05 Alice Sihm Lawes
16.05 Helle Brandt Nørlem
19.05 Tove Jensen
01.06 Gunhild Salling
14.06    Birgit Pedersen
02.07    Vita Ulla Larsen
08.07    Rosa Viola Jensen

KVÆRKEBY SOGN

DØBTE
25.04 Sofie Laura Egholm Larsen
25.04    Emma Asta Egholm Larsen
30.04    Liv Marie Bihlet
05.06 Emmi Miilmann Jepsen
06.06 Louie Peter Skov Kristensen
20.06 Kasie Capion Schnack-  
 Jensen

DØDE OG BEGRAVEDE
12.05 Hans Erik Henriksen

SAMTALE 
OG SJÆLESORG

Din sognepræst er uddannet til 
den gode og den svære samtale 
og har tavshedspligt! Ring og aftal 
på tlf. 26 25 20 92, du kan også 
maile til: MIMJ@km.dk

KIRKEBILEN
Der er mulighed for at blive kørt 
til og fra gudstjenester og arran-
gementer for dig, der ikke kan køre 
selv. Ring og hør nærmere hos 
præsten på tlf. 26 25 20 92.

VIGERSTED-KVÆRKEBY 
LOKALNYT 

Nr. 4·2121: deadline 26. oktober 
- udkommer 7. - 10. 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: 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: Brian Groth.
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ID-nr.: 46879

134

DAG TIDSPUNKT ARRANGEMENT STED
  5. sep. 09.00

10.30
14. s. e. Trinitatis · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. MH

Vigersted Kirke v. MH
  9. sep. 19.00 »Within the Spirit« koncert (T) Se mere på vigersted-kvaerkeby.dk Vigersted Kirke 
12. sep. 09.00

10.30
15. s. e. Trinitatis · Gudstjeneste Vigersted Kirke v. LSK

Valsølille Kirke v. LSK
12. sep. 10.00 Naturens Dag for børn og voksne Bjergvej 77, P-pladsen 
13. sep. 19.00 Bankospil. Vigersted Lokalråd (E) Vigersted Forsamlingshus                         
19. sep. 09.00

10.30
16. s. e. Trinitatis · Gudstjeneste
16. s. e. Trinitatis · Høst-familiegudstjeneste

Kværkeby Kirke v. MH
Vigersted Kirke v. MH

19. sep. 11.30 Kildemarked & indvielse af Bymidten. Vigersted Lokalråd                                       Vigersted Bymidte v/ søen
26. sep. 09.00

10.30
17. s. e. Trinitatis · Gudstjeneste Vigersted Kirke v. MH

Kværkeby Kirke v. MH
28. sep. 10.30 Sangcafé Det røde hus, Kværkeby
30. sep. 19.00 Orgeljubilæum (T) Vigersted Kirke

  3. okt. 09.00
10.30

18. s. e. Trinitatis · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. MH
Vigersted Kirke v. MH

10. okt. 09.00
10.30

19. s. e. Trinitatis · Gudstjeneste Vigersted Kirke v. LSK
Valsølille Kirke v. LSK

11. okt. 19.00 Bankospil. Vigersted Lokalråd (E) Vigersted Forsamlingshus   
17. okt. 09.00

10.30
20. s. e. Trinitatis · Gudstjeneste Jystrup Kirke v. MH

Vigersted Kirke v. MH
24. okt. 09.00

10.30
21. s. e. Trinitatis · Gudstjeneste Valsølille Kirke v. MH

Kværkeby Kirke v. MH
24. okt. 14.00 Byvandring. Vigersted Lokalråd (T)(E)           Vigersted Forsamlingshus/Bymidten   
26. okt. 10.30 Sangcafé Det røde hus, Kværkeby
26. okt. 19.00 Koncert med Jane & Shane (T) Vigersted Kirke
26. okt. 19.00 Kirkehøjskolen Midtsjælland Stalden i Jystrup
29. okt. 19.00 Foredrag Amalie Dollerup. 

Fjellebro-Kværkeby Borgerforening (T)(E)  
Kværkeby Friskole  

31. okt. 09.00
11.00

22. s. e. Trinitatis · Gudstjeneste
22. s. e. Trinitatis · Familiegudstjeneste

Vigersted Kirke v. MH
Kværkeby Kirke v. MH

  3. nov. 19.00 Valgmøde Vigersted Forsamlingshus 
  7. nov. 15.00

17.00 23. s. e. Trinitatis · Allehelgensdag - Lystændingsgudstj.
Kværkeby Kirke v. MH
Vigersted Kirke v. MH

  8. nov. 19.00 Bankospil. Vigersted Lokalråd (E) Vigersted Forsamlingshus   
  9. nov. 19.00 Kirkehøjskolen Midtsjælland Stalden i Jystrup
14. nov. 09.00

11.00
24. s. e. Trinitatis · Gudstjeneste
24. s. e. Trinitatis · Ungdomsgudstjeneste

Valsølille Kirke v. MH
Kværkeby Kirke v. MH

19. nov. 18.30 Revy med spisning.Vigersted Dilettanten (T)(E)                 Vigersted Forsamlingshus 
20. nov. 15.00 Revy. Vigersted Dilettanten (E)                         Vigersted Forsamlingshus 
21. nov. 09.00

10.30
25. s. e. Trinitatis · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. LSK

Jystrup Kirke v. LSK
23. nov. 19.00 Kirkehøjskolen Midtsjælland Stalden i Jystrup
28. nov. 09.00

10.30
1. s. i Advent · Gudstjeneste Vigersted Kirke v. MH

Kværkeby Kirke v. MH
30. nov. 10.30 Sangcafé Det røde hus, Kværkeby

  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 (T) Vigersted Kirke. 
12. dec. 09.00

11.00
3. s. i Advent · Gudstjeneste
3. s. i Advent · Familiegudstjeneste

Kværkeby Kirke v. MH
Vigersted Kirke v. MH
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