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GENERALFORSAMLING 
IDRÆTSFORENING

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Vi-
gersted idrætsforening onsdag den 18. marts kl. 
19.30 i Vigersted hallens cafeteria.

Dagsorden i følge vedtægterne. Forslag skal være be-
styrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlin-
gen.

På bestyrelsens vegne

I hallen og gymnastiksalen er der 
mange dage om ugen summende ak-
tivitet. Her er fyldt med glade og ak-
tive børn, unge og voksne. 

Efter nytår kan et nyt ord høres i luf-
ten; Gymnastikopvisning. Det er med 
en vis spænding i maven at instruktø-
rer og gymnaster gør sig klar! Vi glæ-
der os til at se jer alle til gymnastik-
opvisning lørdag den 14. marts kl. 
10.00-13.00. Det bliver som sæd-
vanlig et brag af en opvisning med 
fuld fart på. 

Venlig hilsen
Julie E. Zeuthen, Gymnastikafdelingen

GYMNASTIK OPVISNING

KAN DU NOGET SÆRLIGT?

Er du god til at sjippe? Drømmer du 
om at starte et dansehold? Eller går 
du og keder dig? Har du lyst til at 
bruge en time om ugen i selskab med 
nogle glade og aktive børn og unge?

Så kom forbi hallen eller skriv/ring til 
os. Vi vil gerne have dig med :)

Thomas Lausten
Formand for gymnastikafdelingen

tlf. 72 48 26 49

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

www.farvebuen.dk 

VIGERSTED IDRÆTSFORENING
www.vigersted-if.dk
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NYT FRA TRÆNINGSCENTRET

Vi er nu nået ind i starten af foråret 2020. Vi har haft en rigtig god sæson 
i 2019. der kommer stadig nye medlemmer, men der er også nogle, som 
er stoppet.  Prisen er stadig den samme med kr. 200- i depositum og 
600,- for hvert halve år.  Denne pris dækker ligeledes Body Bike og Cros-
sgym. Der er i den forløbne sæson købt en del udstyr. 

Vi har fået et ekstra rum til vores udstyr og der har været hjælpsomme 
deltagere til at lave dette rum og tak for det.

Som I kan se nedenfor, bliver der afholdt generalforsamling i træningscen-
tret den  11. marts, hvor vi håber, at I vil deltage.

BODY BIKE
Vi træner hver mandag og torsdag kl. 18.00-19.00. Der er nu 17 cykler 
og de er optaget hver gang.      

Der er kommet en ny tilmeldingsprocedure for nye medlemmer , hvor du kan 
tilmelde dig på holdsport.dk, og booke tid, såfremt du er medlem af  træ-
ningscentret, eller kontakt Thomas Egelund Rasmussen på tlf. 23900970. 
Hvis der er ønsker om et begynderhold, vil dette blive oprettet.

CROSSGYM
Som sædvanlig har vi haft CrossGym tre gange om ugen med mange med-
lemmer. Tiderne i den kommende sæson vil være: tirsdag kl. 18.15-19.15, 
fredag kl. 18.00 - 19.00 og søndag kl. 10.00-11.00.  

Hvis yderligere oplysninger ønskes, bedes man ringe til undertegnede. 

Kurt Noack, Formand - tlf. 20651106 · kno@godmail.dk

GENERALFORSAMLING 
TRÆNINGSCENTER

Ordinær generalforsamling i Vigersted trænings-
center onsdag den 11. marts 2020 kl. 19.00 i 
Vigerstedhallens cafeteria.

Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag skal være 
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalfor-
samlingen.
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VIGERSTED IDRÆTSFORENING
Vigerstedhallen · Ågerupvej 1, Ringsted
Niels Larsen tlf. 31 62 76 07  · www.vigersted-if.dk

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

NYT FRA VIGERSTED-DILETTANTEN

AFLYSNING
Desværre måtte vi aflyse opsætningen af »Musefæl-
den« i marts. Det var ikke muligt at finde »yngre« mænd 
til to af rollerne, og det er ved at være et problem for 
os. Vi kan sagtens fylde roller ud, hvis vi vil spille »Bal-
lade på plejehjemmet«, men vi mangler en større 
bredde hos skuespillerne, især de mandlige.

STORMØDE
Vi afholder det årlige stormøde i dilettanten: 

Torsdag den 12. marts kl. 19.30 
 i forsamlingshuset

Her skal vi snakke om det næste års opgaver, revy til 
efteråret og forhåbentlig et stykke i foråret 2021. Det 
er ikke et lukket møde, så alle der har interesse i at 
dilettanten stadig skal være en del af livet her i Viger-
sted er velkomne. Der skal også vælges et afdelings-
udvalg, som tager sig af de løbende sager. I år skal 
der endvidere vælges en ny formand, da jeg ikke øn-
sker at fortsætte som formand, men gerne vil være en 
del af udvalget.

Jeg håber, at rigtig mange vil møde op, så vi kan fort-
sætte med dilettanten, især efter den store opbakning 
vi fik med vores egnsspil.

Der serveres kaffe og kage.

Niels Arentoft
Gymnastikopvisning 2019
Fotos: Kim Formsgaard.
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ET KENDT FUGLERESER-
VAT RUNDER 50 ÅR 
For 50 år siden købte Gunner God-
dik de første mosearealer af Rosen-
gården i Kværkeby og grundlagde 
det smukke fuglereservat på Midt-
sjælland. Det kom der et spændende 
naturgenopretnings-projekt ud af.

Året bliver markeret med hele 25 for-
skellige arrangementer. Alle begiven-
heder kan ses på Fuglereservatets 
hjemmeside og flere vil blive omtalt 
i pressen.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og 
deltag i de gode naturoplevelser. 

KOMMENDE MEDLEMS  
ARRANGEMENTER  
• Tur til Gyrstinge Sø søndag den  
 9. maj kl. 09.00. Mødested P-  
 pladsen på Øvej.

• 50 års jubilæumsreception i   
 Fuglereservatet - også med rund- 
 visning. Lørdag den 16. maj kl. 
 13.00.

• Reservatets 50-årige historie   
 tirsdag den 19. maj kl. 19.00,  
 Bjergvej 77.

• Fugletur pinsemorgen søndag den  
 31. maj kl. 07.00. Med fælles  
 morgenkaffe kl. 08.00.   
 Bjergvej 77.

• Nattergaletur. Tirsdag den 9. juni  
 kl. 19.00. Bjergvej 77.

KOMMENDE ÅBNE  
ARRANGEMENTER 
• Foredrag i Vigersted Forsamlings- 
 hus af fuglemaler, naturformidler  
 og forfatter Jens Gregersen.   
 Tirsdag den 10. marts kl. 19.00- 
 21.00.

• »Lær foreningen at kende« ved Jon  
 Feilberg. Lørdag den 2. maj kl.  
 13.00. Bjergvej 77.

• Nattergaletur. Tirsdag den 12. maj  
 kl. 19.00. Bjergvej 77.

• Fuglenes Dag. Søndag den 17.  
 maj kl. 10.00. Bjergvej 77.

På hjemmesiden www.fuglereservat.
dk kan du se mere om alle arrange-
menterne i 2020 - eller tilmeld dig 
Nyhedsbrevene. Er din husstand ikke 
allerede medlem, så er det måske en 
overvejelse værd.

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. Her kan 
du også se alle årets arrangementer. 
Hjemmesidens utal af billeder giver 
et rigtig godt billede af, hvordan 
reservatet tager sig ud og hvad der 
foregår. Billederne er fotograferet af 
medlemmer, der også er nogle af 
landets bedste naturfotografer..       

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

Mail: info@fuglereservat.dk

4

Fuglereservatets grund-
lægger Gunner Goddik. Fuglerede i reservatet.Isfugl i reservatet.
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I december har vi hygget os med at 
lave julegaver og har haft besøg af 
nissen hver dag. Vi har gået ture og 
tjekket, at der var foder i automaterne 
til de vilde dyr. Vi har hængt fedtkug-
ler og nødder op, som giver haven et 
stort fugleliv, som vi nyder at se på 
og snakke om 

I januar var sneen udskiftet med mud-
der og vandpytter. I februar holdt vi 
fastelavn, slog katten af tønden og 
fandt årets kattekonge og -dronning.

NATURBØRN I SNEKKERUP

RINGSTED DAGPLEJE
Leder Lone Schiøtt
Tlf. 57 62 81 20

PLEJECENTER ORTVED

Roskildevej 498, Ringsted
Tlf. 57 62 77 40

Leder Marianne Micheelsen 
Tlf. 57 62 77 45

VIGERSTED BØRNEHAVE

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

Bestyrelsesformand: Laura Irwin 
Rossing - laura@rossing.dk

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

Med risiko for jord under 

neglene og røde kinder
www.rosenmark.dk

Vi har fodret dyrene med hø, mens de 
venter på at foråret byder på frisk 
græs til alle. De er også blev forkælet 
med brød, som børnene har haft med 
hjemmefra. 

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. 2287 9837  

Se mere på www.rosenmark.dk

Hovedgaden 12 • 4140 Borup • 
tlf. 5752 7348

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

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

5
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VIGERSTED LOKALRÅD

www.vigersted.net

BYMIDTEN
I efteråret var det ikke muligt at af-
rette søens bund til de rette kote-
dybder. Dette planlægges udført hen 
over kommende sommer. Når jorden 
igen kan bære, afrettes omkring lege- 
og fitnessredskaber og faldunderlag 
efterfyldes. Legetoget renoveres og 
kommer tilbage i bedre stand. Der er 
indkøbt to sæt borde/bænke og en 
træbænk, sidstnævnte placeres ved 
flagstangen. 

Flagstangen er tænkt til flagning på 
flagdage og ved fester i forsamlings-
huset. Poul Brydov, Vigersted Bygade 
43, har tilbudt sin hjælp omkring flag-
ning på flagdage.

Vi planlægger en plantedag søndag 
den 15. marts kl. 10 til ca. 13, 
hvor vi sammen planter mindre buske 

og enkelte træer på bymidten og op-
sætter rækværk mellem legeareal og 
søen. Vi håber, at I vil give en hånd 
med. 

HUNDELUFTEROMRÅDE
Flot salg af aktiebeviser til lokale hun-
deejere og tilskud fra helhedsplanpul-
jen tegner til at vi får et hundelufte-
rområde ved Oplevelsesstien mellem 
Vigerstedvej og bålhytten. Et 12.500 
m2 stort indhegnet område, hvor 
hundene kan luftes uden snor.  

Vi stiler efter en indvielse søndag 
den 24. maj kl. 14. Inden da, håber 
vi på lidt hjælp til plantning af buske, 
opsætning af bænk, anbringelse af 
kampesten mv. Vi har ansøgt kommu-
nen om, at der også kan blive sået en 
blomstereng på området.

KLYNGESAMARBEJDET  
SØSKOVLANDET
Der er god fremdrift i samarbejdet 
mellem de fire lokalområder Kværke-
by, Vigersted, Jystrup og Haraldsted. 
Naturparken er nu kommet på den 
politiske dagsorden. Også Aktivitets- 
og Naturhuset i Vrangeskov har god 
fremdrift. Borgermødet i Vigersted 
den 6. januar bekræftede den store 
interesse for huset. Men ingen af dis-
se store projekter kommer af sig selv. 
Så, hvis du er interesseret i indflydel-
se og har interesse for emnerne, er 
det en god idé af kontakte styregrup-
pen. Se referat fra mødet i Vigersted 
på www.søskovlandet.dk

Banko i Vigersted Forsamlings-
hus mandag den 9. marts kl. 
19.00. Dørene åbnes kl. 18.

Læs mere på 
www.vigersted.net.

HUSK BANKO

Søskovlandets logo 

Den nye sø i Vigersted Bymidte

Efter generalforsamlingen 2. februar består lokalrådet af: Steffie, Laura, 
Berit, Anders, John, Steffen, Kenneth, Tomas og Peter. Med Marianne og 
Michael som suppleanter. Se hele lokalrådet på Vigersted.net.

En stor tak til Per Aagaard, Rasmus Johnsen og Per Hermansen for deres 
indsats.

Formand Peter Hansen, 20 83 60 90,

Næstformand Laura Weidick, 21 65 78 84

VELKOMMEN TIL DET NYE LOKALRÅD

6
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søndag den 26. april kl. 13.00 - ca.16.30

Lokalrådet har igen i år tilmeldt sig Danmarks Naturfredningsforenings lands-
dækkende affaldsindsamling. Vigersted Skole og SFO, samt Børnehuset har 
også tilmeldt sig og samler affald på hverdagene d. 21.-24. april. Lokalrådet vil 
i år have særlig fokus på Roskildevej, hvor vi har fået lov til at have base (bil og 
anhænger) på OK-Tanken i Ortved nogle timer. Vi håber at kunne sende flere 
hold af sted både nord/syd på Roskildevej, og at borgere fra bl.a. Nebs Møllevej 
og Egemose vil komme forbi og afleverer deres indsamlede affald.

I år skal vi tælle antal stykker plastik vi indsamler - cigaretskod hører til i denne 
kategori. Endvidere tælles dåser, med og uden pant, og endelig vejer vi alt af-
fald, før det køres på genbrugspladsen inden kl. 17.

Vigersted Forsamlingshus er også base, hvor indsamlet affald kan afleveres, 
tælles op og vejes. Lokalrådet byder på kaffe & kage og saftevand til alle, der 
kommer forbi med affald.

Lokalrådet håber rigtig mange vil støtte op om affaldsindsamlingen, og at både 
børn og voksne i fællesskab vil være med til at skabe et renere Vigersted til 
gavn for miljøet i vores smukke lokalområde.

Yderlige oplysninger om tider for udlevering af plastsække og aflevering af af-
fald på OK-Tanken i Ortved og i Forsamlingshuset kan ses på www.vigersted.
net , i lokalaviser, på facebook og opslag i lokalområdet.

                     På lokalrådets vegne   
Berit Galberg tlf. 22 21 23 25

AFFALDSINDSAMLING 2020 I VIGERSTED 

Lokalrådet glæder sig til sammen med borgerne at holde indvielse af Vigersted Bymidte  
Grundlovsdag fredag den 5. juni kl. 12.00 - ca.15.00

Der bliver sang, musik og leg og mulighed for at købe dejlig frokost i Café Ingeborgs nye Foodtruck. 

Foreløbigt program:

Kl. 12.00  Fællessang og frokost på plænen ved søen.

kl. 13.00  Fællessang. 
            Borgmester Henrik Hvidesten holder grundlovstalen og    
 klipper den røde snor.
            Koncert med voksenkoret under ledelse af Mia Engsager. 

Kl. 14.00  Musikgruppen »Den Gamle Sangskat« - musikalsk indslag 
 med kendte danske melodier.

Kl. 15.00 Fællessang og afslutning. Der er efterfølgende plads til         
 fri leg og hygge ved søen.

Det endelige program kan ses på www.vigersted.net og facebook fra omkring 1. maj.

Voksenkoret synger for på fællessangene. Menighedsrådet, samt kokken og de særlige medarbejdere i Café Inge-
borg laver og sælger frokost fra Foodtrucken. Der laves et caféområde med borde/stole/bænke. Billardafdelingen 
sælger øl & vand. Lokalrådet står for kaffe & kage. Spejderne står for lege.

Gå ikke glip af denne festlige eftermiddag. Tag familien og naboen med, samt evt. et tæppe eller stole at sidde på.

I tilfælde af  dårligt vejr rykker koncerten med musikgruppen »Den Gamle Sangskat« over i Kirken. 

KOM TIL FESTLIG INDVIELSE AF VIGERSTED BYMIDTE

Den Gamle Sangskat
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VIGERSTED SKOLE

www.vigersted-skole.dk

SKOLEFEST
Vigersted Skole har nu skabt en tradi-
tion med en skolefest for eleverne fra 
0. - 6. klasse.

Indskolingens elever sang og danse-
de som indledning til festen. Derefter 
opførte 6. klasse »Terkel i knibe« - i 
en light udgave, hvor de havde ryd-
det bandeordene væk. En stor succes 
med sang, musik og godt skuespil! 

Derefter fortsatte festen på skolen, 
med forskellige aktiviteter, diskotek 
og boder med mad og drikke. 

Eleverne i 0. - 6. klasse kan glæde 
sig til den næste skolefest - anden 
fredag i november 2020. 

 

»ET SOCIALT EKSPERI-
MENT« - ÅRETS TURNE-
TEATERFORESTILLING 
Årets forestilling handlede om fester 
og fællesskaber, både at være en del 
af et fællesskab og at stå udenfor. 

De to lærere Henrik og Cecilie stod 
i spidsten for 36 elever fra 7. - 9. 
årgang, som ud fra temaet fester og 
fællesskaber, givet af SSP, selv skrev 
forestillingen. Målgruppen var elever 
fra 5. - 9. klasse. 

I uge 3 var holdet på turne, hvor de 
opførte forestillingen for elever rundt 
på fem andre skoler, inden de slut-
tede turneen i Vigersted Hallen til 
taktfaste klapsalver fra deres kam-
merater.   

LÆSEFESTIVAL PÅ 
MELLEMTRIN - OG 
INDSKOLING
Mellemtrinnet havde i uge 4 udvidet 
årets læsefestival til også at involvere 
indskolingen. 

Der blev læst individuelt, i makkerpar 
og i »flash-mobs”« både på Vigersted 
Skole og på Ringsted Bibliotek. Ele-
verne fik læst højt af bibliotekarer og 
andre, store elever læste for små, alle 
læste opskrifter og arbejdede med ko-
der, producerede bogmærker og me- 
get andet. 

Alt i alt en spændende uge med fokus 
på læsning.  

OMBYGNING PÅ   
MELLEMTRINNET
Hen over foråret pågår en spændende 
ombygning på mellemtrinnet - en om-
bygning, som skal give bedre fysiske 
rammer for børnene i SFO2. Der ind-
rettes med kreativt værksted, gaming-
rum, hyggekroge, mulighed for mad-
lavning med videre. 

I undervisningstiden har hver klasse 
fortsat sit eget lokale og fællesrum-
met, ligesom det vil være muligt at 
anvende de nye SFO lokaler.

De nye rammer forventes taget i brug 
efter sommerferien - hvorefter den nu-
værende SFO2 bygnings skal frasæl-
ges, jf. en central politisk beslutning.  

NYE ELEVER
Vi har i dette skoleår oplevet en til-
gang af elever på flere årgange - ele-
ver, som flytter til Vigersted Skole fra 
andre skoler, ofte på grund af et øn-
ske om bedre trivsel. 

Jeg vil gerne her gøre opmærksom på 
at man altid er velkommen til at kon-
takte skolen for et besøg, hvis man er 
interesseret i at høre mere om Viger-
sted Skole og se skolens faciliteter. 

FARVEL OG TAK
Efter 12 år som skoleleder på Viger-
sted Skole har jeg besluttet at gå på 
pension. Jeg har været en del af sko-
leledelsen i Ringsted Kommune siden 
1998 - og skoleleder på Vigersted 
Skole siden oktober 2007. Jeg star-
ter min nye tilværelse som pensionist 
onsdag 1. april. Jeg har været meget 
glad for min tid som leder på Viger-
sted Skole - 12 år med spændende 
udfordringer og udvikling på Viger-
sted Skole - blandt andet en skole-
strukturændring og en Folkeskolere-
form.

Medierne beretter ofte negativt om 
folkeskolereformen. Det er min vurde-
ring, at vi på Vigersted Skole har ind-
ført forskellige tiltag i forlængelse af 
Folkeskolereformen, med god effekt. 
Jeg kan nævne bevægelse og aktivi-
teter, som en fast del af den faglige 
undervisning, vores kontaktperson-
ordning og klassemøderne.

Turneteater 2020.
8



9

MINIBOGBUSSEN

Fjellebrovang v/ Fjellebrohuse 34
Onsdag 16.45 - 17.15

Nordbæksvej v. Legepladsen 
Onsdag 17.30 - 17.45

Vigersted Forsamlingshus
onsdag 18.00 - 19.15

Vores ekstra indsats for de af vores 
elever, der er ordblinde, har senest 
betydet, at deres karakterer er løftet 
og at de er bedre rustede til ung-
domsuddannelserne.

Endelig vil jeg også nævne at Viger-
sted Skole er blevet Unicef Rettig-
hedsskole og fremhæve det arbejde, 
som Rettighedsrådet udfører for at 
skabe tryghed for alle elever. Vi er 
rigtig stolte af, at vi har en elev fra 
7. årgang med i det nationale rettig-
hedsråd. 

Jeg vil gerne takke alle i lokalområ-
det for et positivt og konstruktivt 
samarbejde gennem årene. Jeg tager 
mange gode minder med mig fra Vi-
gersted og omegn.

Med venlig hilsen
Jette Wase Hansen

Skoleleder

Der arbejdes i det 
nye H&D lokale. VIGERSTED SKOLE

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

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

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

9

Søgade 26, 4100 Ringsted

Søgade Begravelse
3639 5810
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VIGERSTED FORSAMLINGSHUS 

www.vigerstedforsamlingshus.dk

Husk, at der er generalforsamling i 
Støtteforeningen for Vigersted For-
samlingshus den 30. marts kl. 19.30 
i Forsamlingshuset. Dagsorden ifølge 
vedtægterne, som kan ses på www.
vigerstedforsamlingshus.dk. Alle med-
lemmer kan deltage, og du kan blive 
medlem ved at indbetale 200 kr efter 
anvisningerne på vores hjemmeside. 
Eller på MobilePay 15 69 78. Husk at 
skrive navn og adresse. Send en mail 
til mot.jensen@gmail.com, når du ind-
betaler. Kontingentet gælder en hus-
stand, og alle myndige medlemmer af 
denne kan deltage i generalforsamlin-
gen. Medlemskabet giver 10 % i rabat 
ved leje af huset.

Forslag til dagsordenen skal være be-
styrelsen i hænde senest 16. marts 
2020.

Huset er stort set lejet ud frem til mid-
ten af juli. Du kan se vores kalender 
på hjemmesiden. Du bør dog lige 
kontakte os, hvis din dato er optaget. 
Der kan være kommet et afbud, som 
vi ikke har fået ajourført. 

Bestyrelsen er i gang med at indhente 
tilbud på nye borde, som bliver lettere 
at håndtere.

I forsamlingshuset gør vi os stor 
umage for at bevare husets historiske 
islæt. I sognestuen hænger billeder af 
alle Vigersted kommunes sogneråd. 
Bag på billederne har venlige og vi-
dende mennesker beskrevet, hvem 
personerne er. På to af billederne op-

NYT FRA FORSAMLINGSHUSET MARTS 2020

Osted Slagter og selskabslokale
v/ Kennet Hansen

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

Forsamlingshuset 
spejler sig i den 

nye sø.
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træder kvinder. Der har i alt været to 
kvinder valgt ind i rådet, på trods af at 
kvinder både kunne stemme til sog-
nerådsvalg og var valgbare fra 1908.

Den første kvinde indvalgt var Dagny 
Christiansen, som sammen med sin 
mand var grundlægger og indehaver 
af fjerkræsslagteriet i Egemosen. I 
1950 var hendes mand indvalgt. Da 
han døde stillede Dagny op og blev 
valgt ind. De var trods alt ledere af 
en stor arbejdsplads i området. Efter 
sigende begyndte virksomheden i 
Dagnys køkken. Senere kom der både 
slagtehal og frysefaciliteter til.

På det sidste billede ser vi Rita Chri-
stiansen, som var gift med Erling Chri-
stiansen, der blandt meget andet var 
billedkunstner. Denne har designet 
rummene i forsamlingshuset ved re-
noveringen i 1994.

 På billedet af Vigersteds sidste sog-
neråd står alle op - parate til at gå, 
som der lakonisk står skrevet på bag-
siden. Rita var i mange år desuden 
medlem af bestyrelsen i Forsamlings-
husets støtteforening.

På forsamlingshusets vegne
Mathea Jensen

mot.jensen@gmail.com
40 50 50 98.
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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

JULESKOVTUR 
OG JULEFEST
Borgerforeningen afsluttede 2019 
med to succesfulde arrangementer. 
Vi havde en dejlig skovtur i Humleore, 
hvor skovfoged Ulrich Madsen gui-
dede os gennem skoven og fortalte 
om skovdrift og jagt. Der blev dog 
også tid til at samle gran mm. til ju-
ledekorationerne undervejs, så det 
var en flok godt læssede deltagere, 
der kunne læsse det indsamlede ind i 
bilerne. Så tak til Ulrich, der på trods 
af et dårligt ben, sørgede for, vi fik en 
skøn dag i skoven. 

Ugen efter var der julefest på Kvær-
keby Friskole. Her var festsalen fyldt 
med feststemte børn og voksne. Den-
ne aften fik de alt, hvad der hører en 
god julefest til - traditionel julemad, 
mandelgaver, dans om juletræet og 
selvfølgelig besøg af den rigtige ju-
lemand. Aftenen sluttede med banko-
spil, og der var masser af præmier, 

som vores mange sponsorer havde 
sørget for denne aften. Jo, året slut-
tede med to succeser, som vi med 
glæde tænker tilbage på.

BØRNEDISKOTEK
Det nye år startede, som det gamle 
sluttede. Vi havde vel nok det, man 
kan kalde en gigantsucces, da vi fre-
dag den 24. januar afholdte vores 
årlige børnediskotek på Kværkeby 
Friskole. En halv time før diskoteket 
startede, stod børn og forældre i kø 
for at komme ind. Festsalen og for-
ældrecafeen blev hurtigt fyldt, og der 
var gang i musikken lige fra 19.00 - 
22.00. I løbet af aftenen optrådte ele-
ver fra Kværkeby Friskole og Byskov-
skolen, og det var noget, de mange 
fremmødte børn ville se, så der var 
trængsel omkring de unge »artister«. 
I baren var der gang i slik - og so-
davandssalget, og popcornmaskinen 
kom på overarbejde denne aften, så 
der var ikke meget tilbage i baren, da 
vi nærmede os lukketid. Det var en 
flok trætte børn og unge, der forlod 

skolen kl. 22.00, og kl. 24.00 kunne 
arrangørerne lukke og slukke. Suc-
cesen var i hus! 

11
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KVÆRKEBY FRISKOLE

KÆRE ALLE SAMMEN
Så blev det endelig spirende forår og 
det er traditionen tro ensbetydende 
med, lyse og milde tider, hvor alt sprin-
ger ud i fuldt flor. På Kværkeby Fri-
skole har vi den samme følelse. Med 
hastige skridt starter vores 9. klasse 
for alvor den sidste slutspurt, hvor de 
gør sig klar til deres afsluttende prø-
ver, mens resten af skolen mere og 
mere kan nyde godt af flere udetimer, 
hvor de små elever har smidt flyver-
dragterne og de mudrede gummistøv-
ler, mens de større elever skutter sig i 
det stadig kølige forårsvejr. 

Vi er i dag 180 elever på skolen og 
som det ser ud nu, så kan vi allerede 
nu se, at vi fra næste skoleår vil være 
omkring 185. I maj måned byder vi 
igen velkommen til det næste hold 
små skolespirer. Klassen er igen fyldt 
helt op med 18 små dejlige nye Kvær-
keby Friskolebørn. Vi glæder os til at 
byde dem velkommen.   

RENOVERING AF SKOLENS 
GYMNASTIKSAL 
På mange måder er vi rigtig glade 
for de fysiske rammer, som vi har på 
Kværkeby Friskole. Vi har generelt 
nogle pæne store lyse klasselokaler, 
der sikrer, at eleverne, i dagligdagen, 
har god plads i undervisningen og vi 
har også investeret i IT og AV og nye 
møbler, så læringen naturligt kan ske 
ud fra de krav og forventninger, der 
i dag er til undervisning anno 2020. 

Skolens bygninger er dog også en 
blanding af noget rimeligt nyt og no-
get af ældre dato. Der vil derfor også 

styrelsen vælges blandt forældrene 
og det er også her, at skolens helt 
overordnede værdigrundlag bestem-
mes. På den måde sikres det, at be-
styrelsens beslutninger tages ud fra 
den grundtænkning, som værdig-
rundlaget udstikker. 

For at sikre, at bestyrelsen kan kom-
me i dialog med skolens forældre, 
blev det i efteråret 2019 besluttet, 
at man ville invitere forældrerådene 
til dialogmøder 2 gange om året. Ved 
det første møde var der meget stor 
tilslutning, der vidnede om, at der er 
stor interesse fra forældrenes side 
om at ville involvere sig i skolens liv 
og udvikling. 

Målet med disse møder er, at besty-
relsen bliver mere synlig overfor for-
ældrene, og at den får mulighed for, 
mere indgående, at kunne informere 
om de politikker, udviklingstanker 
m.m., som den arbejder med. Derud-
over vil man gerne skabe en naturlig 
ramme for dialog og ideudveksling, 
der giver bestyrelsen de bedste mu-
ligheder at kunne tage deres beslut-
ninger ud fra.  

Når vi derfor taler om folkelighed 
og demokrati, så føler vi at vi byg-
ger vores lille skole op på et reelt 
repræsentativt og beslutningsdygtigt 
demokrati.

Nå, det var alt for denne gang. Nu vil 
jeg blot ønske jer alle et forhåbentligt 
dejlig, lunt og smukt forår.

Mange venlige hilsner 
Jan Glerup, Skoleleder

være et løbende behov for at reno-
vere og udbedre skolens bygninger 
og lokaler. 

I december måned oplevede vi des-
værre, at vi fik en større vandskade i 
vores gymnastiksal og konsekvensen 
af dette var, at vi var nødt til at reno-
vere gymnastiksalen og udskifte hele 
gulvet. Det er selvsagt en rigtig stor 
investering at renovere en gymnastik-
sal, så derfor er det også rigtig dejligt, 
at skolens økonomi nu er så god, at vi 
har kunnet lave den for egne midler.

I dag står der derfor en nyrenoveret 
gymnastiksal, med et dejligt nyt gen-
nemisoleret trægulv.  

 

FORÆLDRESAMARBEJDET 
PÅ KVÆRKEBY FRISKOLE
Til sidst vil jeg i dette lille nyhedsbrev 
gerne skrive lidt om den måde, som 
skolen overordnet drives på og styres 
ud fra. Kværkeby Friskole er en foræl-
drestyret skole, og det indebærer, at 
skolens bestyrelse har meget større 
indflydelse på skolens tænkning og 
udvikling, end man har i det kommu-
nale skolesystem. 

Alle overordnede værdipolitiske, stra-
tegiske og økonomiske beslutninger 
tages af skolens bestyrelse, mens det 
pædagogiske ansvar og den daglige 
drift ligger hos skolens leder. Det er 
på skolens generalforsamling, at be-
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DE GRØNNE PIGESPEJDERE

www.vigerstedspejder.dk

#SEJDERKOLLEKTIV -   
PÅ PIGERNES PRÆMISSER
Når kalenderen runder februar, genta-
ger Leoparderne sidste års bragende 
succes - Spejder kollektivet - En uge i 
Bjerghytten. Leoparderne skal igen i 
år få deres hverdag med skole og fri-
tidsaktiviteter til at gå op. Da de ikke 
har kørekort, så får de hjælp til ind-
køb, men ellers må de selv stå for alt.

SPILOPSPEJD 
Spilopspejd er for de 3-6 årige piger 
sammen med én forældre, bedstefor-
ældre eller anden voksen.

Større eller mindre søskende er  na-
turligvis velkommen med - men på 
spiloppens præmisser. Tilbuddet er 
som udgangspunkt søndage fra kl. 
10-12 i ulige uger.

SMUTTERNE ARBEJDER MED 
TRO PÅ EGNE EVNER
Tro på egne evner angrebet fra man-
ge vinkler giver selvtillid til sjove øvel-
ser. Med øvelser i temaerne Jeg kan 
godt og Jeg gør det. Til spejder har 
vi altid god tid til læring, så derfor er 
der også tid til at følge med for nye 
interesserede piger.  

PINGVINERNE ER   
KLATRETØSER
Pingvinerne er i gang med udfor-
dringsmærket klatretøser, og har væ-
ret med Leoparderne til instruktion i 
bouldering i Roskilde. Bouldering er 
klatring på væg i maksimalt 5 meters 
højde uden sele, men med solidt fald 
underlag. Herefter venter vandringspi-
ger, hvor vi deltager i Skovbo mar-
chen.

LEOPARDERNE TAGER  
KLATRING SERIØST
Leoparderne er i gang med nogle af 
de sejeste udfordringer indenfor klat-
ring, hvor de har fokus på rappelling. 
De seje piger arbejder med klatring i 
alle mulige former. Pigerne fik i den 
grad blod på tanden, da de sidste år 
fik mulighed for at rappelle ned fra 
kirketårnet i Sct. Bends Kirke.

EKSPERTER PÅ PIGER
De grønne pigespejdere skaber et 
særligt rum for piger. Her er der mu-
lighed for at afprøve alle tænkelige 
sider af friluftsliv og samtidig være en 
del af et stærkt fællesskab. Alle de 
ovennævnte aktiviteter arbejder der-
for henimod, at piger skal turde mere.

Marie Lindstrøm
Marie.lindstroem@godmail.dk

Klatrepiger.

Praktiske piger.

Ildmagere.
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VIGERSTED & KVÆRKEBY KIRKER

- denne gang for jer i 3. klasse 
på Kværkeby Friskole 
Torsdag den 7. maj starter vi. Vi 
henter jer, når I har fri, kl. 12.55. 
Hvis vejret er godt følges vi ad til 
fods til kirke. Ellers tager vi bussen 
sammen til Kværkeby Kirke. Vi syn-
ger velkomstsang og bordvers, får 
lidt saft og frugt og går i gang. 

Hvornår? Torsdage i maj: 7., 14.,  
21. og 28. maj kl. 13.30 - 15.00.

Festlig afslutning Pinsedag kl. 
10.30 i Kværkeby Kirke - på plæ-
nen ved kirken måske? Med ballo-
ner, drage, vejrmøller, sæbebobler 
og flyvende vimpler. 

Hvor? Kværkebyvej 72 og Kvær-
keby Kirke 

Hvem? Gitte, Anne-Marie, somme-
tider også Mia og Lis. Vi henter jer 
på skolen, når I får fri kl. 12.55 og 
følges ad til kirken. Kl. 15.00 følger 
vi jer tilbage igen. 

Hvad? Vi fortæller historier fra Bi-
belen, lærer kirken at kende, syn-
ger sange og salmer, laver fagter og 
danser, laver forskellige aktiviteter 
(som f.eks. at tegne, klippe, male 
og spise lakridsfisk), laver drama - 
små skuespil og meget andet godt 
og sjovt..... 

Meld dig til hos præsten på 
amnm@km.dk, senest  

torsdag d. 30. april.

HAR DU LYST TIL AT VÆRE MINIKONFIRMAND? 

Godt nytår til alle og endnu engang 
tusinde tak for alt hvad vi har mod-
taget af garn, strikkepinde og meget 
andet!

Vi var en tur på Avnstrup centret 
midt i januar, hvor vi besøgte børne-
haven og fik afleveret en stor porti-
on tøj, legetøj og lidt strikkede huer!

Da konfirmandstuen er lukket pt, 
strikker vi på Kværkebyvej nr. 72 
i Kværkeby.

Vi er så heldige, at vi stadig har 
garn, strikkepinde og mønstre, 
også hvis vi skulle få nye del-
tagere!

Så hvis du har lyst så bare 
mød op - vi strikker onsdag 
kl.10-13 undtagen i skolefe-
rierne.

På gensyn
Lena Uldall,  

tlf. 21 19 48 17

OBS! OBS!  NØRKLEKLUBBEN OBS! OBS!

 

Hans-Jørgen Olesen  mob. 2016 8159 
Martin Olesen  mob. 2240 4055 

Roskildevej 446 · 4100 Ringsted · Tlf.  5752 8160 
E-mail: info@ortvedautoopretning.dk    

 

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

www. eselektrikeren.dk 

ES-Elektrikeren A/S 
Bækgårdsvej 41B 

4140 Borup 
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STORE NYHEDER - NYE TIDER OG ALT VED DET GAMLE 
Vil du gerne vide mere om, hvad menighedsrådene arbejder med og på, hvad de knokler for, og hvad de går og 
drømmer om? 

Så har du stor mulighed - den 12. maj kl. 19.00 i Vigersted Tiendelade, og den 1. juni i forbindelse med 
Pinsedags gudstjeneste kl. 10.30 i Kværkeby Kirke. Her inviteres alle interesserede til info og mulighed for 
spørgsmål. 2020 er også valgår, dvs. at der allerede i september er      
valgforsamling med opstilling af kandidater til Menighedsrådet. 

Vi har brug for alle slags mennesker i menighedsrådene, 
fordi det skal præsentere sognet. Menighedsrådets
arbejde er ikke kun at sørge for de ydre rammer, 
mursten og administration, de skal også skaffe 
menigheden og evangeliet liv og vækst. Det er 
da noget af en vision at have! 

Hold også øje med menighedsrådenes møder i kalender 
og på hjemmeside, de er offentlige og alle er velkomne! 

Vi har god stemning, griner gerne og byder som regel på 
en kop varmt i pausen. 

PRÆSENTATION AF PRÆSTEPRAKTIKANT 
Som led i præsteuddannelsen på pastoralseminariet kommer alle ud i praktik. Vi er så heldige i vores sogne at få 
en praktikant på besøg i 5 uger. Allerede i uge 9 og 10 vil I have mødt Mette, og igen i uge 19, 20 og 21 i maj 
måned, hvor Mette prædiker og medvirker ved gudstjenester og konfirmandforberedelse og minikonfirmander, 
samt hvad der ellers måtte foregå. 

Her præsenterer Mette sig selv:
Jeg hedder Mette Bjerrum og er i januar begyndt på pastoralseminariet i 
København. I den forbindelse skal jeg i praktik i Vigersted og Kværkeby 
Kirker, hvilket jeg glæder mig meget til.

Jeg er 47 år og har lige afsluttet det teologiske studium ved Københavns 
Universitet. Jeg bor i København sammen med min mand, der er flyveleder 
og vores to store børn, der studerer. 

Tidligere har jeg beskæftiget mig med lidt af hvert. Jeg har for eksempel 
fløjet som stewardesse i SAS, boet i Paris et par år med min familie, taget 
en læreruddannelse og arbejdet som naturfagslærer i Københavns Kom-
mune. 

Min interesse for teologien blev for alvor vakt, efter at jeg i 2010 blev døbt 
i Folkekirken. Dåbsforberedelsen hos den lokale sognepræst havde gjort 
mig nysgerrig på teologien og givet mig lyst til at lære mere. Jeg begyndte 
derfor så småt at læse teologi på ’Åbent Universitet’, hvor jeg tog et enkelt 
fag ad gangen, mens jeg passede mit arbejde som lærer i folkeskolen. 
Efterhånden måtte jeg dog sande, at teologien havde fået tag i mig, og at 
det var noget, jeg bare var nødt til at beskæftige mig mere med. Til sidst 

tog jeg springet, sagde mit job op og begyndte at læse teologi på fuld tid. Det har jeg ikke et sekund fortrudt. 
Studiet har været enormt spændende, udfordrende og utroligt berigende, og har givet mig mod på præstegernin-
gen, som jeg nu skal til at prøve kræfter med.

Jeg glæder mig meget til at være sammen med jer i Vigersted og Kværkeby sogns og ser frem til nogle spæn-
dende og lærerige praktikperioder her i foråret.

15
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VIGERSTED & KVÆRKEBY KIRKER

vigersted-kvaerkeby.dk

PÅSKEMUSICAL 
»JONAS OG HVALEN«  
Søndag den 29. marts kl. 
14.00 i Vigersted kirke
Kom og hør historien om Jonas 
og hvalen, når børn fra Engle-
koret, Englekoret og minikonfir-
mander opfører påskemusical i 
Vigersted kirke, som optakt til 
påsken.

Folk i byen Nineve kunne ikke 
finde ud af at være søde ved 
hinanden, så Gud sendte bud 
efter Jonas. Men Jonas tog i 
stedet ud på havet og endte i 
hvalens bug. Hvis du vil vide, 
hvad der siden skete, så må du 
komme i Vigersted kirke søn-
dag d. 29. marts kl. 14 og høre 
resten af historien. Det bliver en 
sjov og fin musikalsk fortælling 
for hele familien. 

Michael Chiamchanthuek
Smålodsvej 35, 4100 Ringsted

Tlf. 57 52 52 57
Mobil 40 51 40 75

Vigersted Forsamlingshus
Huset bestilles helst på mail: 

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

MUSIK I PÅSKEN 
Som altid er påskeugen i Vigersted og Kværkeby kirker spækket med 
musikalske perler. 

Palmesøndag er det Ungdomskoret, der sammen med konfirmanderne 
starter ugen med en festlig gudstjeneste for hele familien. Dagens histo-
rie er om Jesus, der er blevet indbudt til middag med de fine og midt i det 
hele er der en kvinde, der salver ham med olie - Nardus! Mere kostbar 
end et helt års løn, og samme slags, man brugte til kongen. Faktisk kunne 
hun ligeså godt have sat en krone af guld og ædelsten på hans hoved. 
Palmesøndag den 5. april kl. 10.30 i Kværkeby Kirke

Skærtorsdag var den aften, hvor 
jøderne fejrede deres frihed fra 
slaveriet i Egypten. Det fejrede 
man med det jødiske påskemåltid, 
hvor man bl.a. spiste lam, usyret 
brød og bitre urter. Ved gudstje-
nesterne i Vigersted og Kværkeby 
kirker kan du lytte til jødisk musik 
med Trio Klezmer. Violin, sang og 

harmonika danner tilsammen en smuk klang, der indhyller gudstjenester-
ne i et fantastisk stemningsfuldt lydtæppe. Sentimentale ballader og fyrig 
polka fletter sig ind mellem skærtorsdags fortælling om fodvask ved det 
sidste måltid og fællessalmer. Trio Klezmer er: Mette Smidl: violin, Channe 
Nussbaum: sang og ved denne lejlighed Anders Singh Vesterdahl: har-
monika. Skærtorsdag den 9. april i Kværkeby Kirke kl. 17.00 og 
Vigersted Kirke kl. 19.00.

Langfredag vil kirkens organist Mia Engsager spille meditativ musik. Beg-
ge kirkesangere, Kirsten Lybecker og Gitte Paxevanos medvirker og vil 
sammen med Mia og menigheden synge flerstemmige sange og salmer, 
der passer til dagens drama med korsfæstelsen og død. Til sidst i guds-
tjenesten tænder vi lys og lægger liljer. Langfredag den 10. april kl. 
10.30 i Vigersted Kirke.

Påskedag fejrer vi Opstandelsen 
med festlig musikgudstjeneste med 
Den klassiske trio: sopran Signe 
Asmussen akkompagneres af Sø-
ren Friis på cello og Mia Engsager 
på orgel og klaver. Mange vil sikkert 
kunne huske, at denne trio har be-
søgt kirkerne tidligere og det bliver 
helt sikkert et glædeligt genhør med 
Signe Asmussens smukke stemme. 
Signe er en meget efterspurgt ope-
rasanger og turnerer rundt i landet med mange forskellige ensembler. 
Hun har sunget alt fra Sound of Music til Carmen. Søren Friis har spillet 
i Odense symfoniorkester i en årrække og spiller nu i mindre ensembler, 
som f.eks. Den klassiske trio. Påskeblomst og de andre af Påskens sal-
mer og et væld af gule liljer og blomster hører med til påskefejring for 
alle sanser. Påskedag den 12. april kl. 9.00 i Vigersted Kirke og kl. 
10.30 i Kværkeby Kirke
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Hele 2020 vil man over hele Danmark fejre fællessangen ved en masse arrangementer. 

Den 4. maj vil være en helt særlig dag, da d. 4. maj om aftenen er 75-året for Danmarks befrielse. Denne dag 
vil der være ekstra mange fællessangsarrangementer over hele landet for at fejre Alsangen, som var en række 
af fællessangsstævner, som blev afholdt under 2. Verdenskrig for at styrke sammenholdet. Her mødtes man for 
at synge fædrelandssange og derigennem udtrykke sin nationalfølelse.

Folkekirkens Ungdomskor står for arrangementer i alle landets domkirker. Lørdag den 21. marts vil der blive 
afholdt et fællessangsarrangement for børn og forældre i Roskilde Domkirke kl. 14-15, hvor Jakob Høgsbro vil 
lede sangen. Alle er velkomne til at møde op og være med. Børn fra Englekoret og Ungdomskoret samt børn 
fra indskolingen på Kværkeby friskole vil øve sig på nogle af sangene inden dagen og vil deltage sammen med 
deres forældre. 

Vigersted og Kværkeby kirkers ungdomskor og voksenkor medvirker desuden ved et stort fællessangsarrange-
ment på Ringsted Musik og Kulturskole, hvor de sammen med andre kor fra Ringsted kommune, vil synge for 
på sangene. Alle er velkomne ved arrangementet, som foregår på plænen foran Musik og Kulturskolen mandag 
den 4. maj kl. 17.
Herudover har vi jo også fællessang i Vigersted tirsdag den 24. marts og den 28. april, hvor der afholdes 
sangcafé kl. 10.30-12.15. Bemærk at det er rykket til Vigersted forsamlingshus. 

ALSANG 2020

FORÅRSKONCERT MED 
VIGERSTED OG KVÆRKEBY 

KIRKERS VOKSENKOR
Onsdag den 1. april kl. 19 i Vigersted kirke

Kirkernes voksenkor bliver kaldt for »vokseko-
ret«, fordi der løbende kommer nye sangere til, 
som gerne vil være med i koret. Det er en stor 
fornøjelse, at så mange har lyst til at synge 
med og der er omkring 30 medlemmer i koret 
på nuværende tidspunkt.

Onsdag d. 1. april inviteres alle til at komme og 
høre koret synge, når de afholder forårskon-
cert i Vigersted kirke. Voksenkoret vil synge et 
varieret program af danske og engelske sange. 
Vi skal naturligvis også synge et par fælles-
sange. Koret ledes af organist Mia Engsager 
og kirkesanger Gitte Paxevanos.

Hvis man selv skulle have lyst til at prøve at 
synge med, men ikke synes, at man har tid til 
at være fast medlem, så kan man i maj og lidt 
af juni måned melde sig til at være med i koret 
i en kortere periode. Her vil koret øve til at 
synge en lille koncert ved indvielsen af den 
nye bymidte i Vigersted på Grundlovsdag fre-
dag d. 5. Juni kl. 12-15.

Korprøver vil foregå onsdag d. 6., 13., 20. 
og 27. maj samt onsdag d. 3. Juni kl. 19-
20.30 i Vigersted kirke. 

Man tilmelder sig ved at skrive en mail til korle-
der Mia Engsager på mail: miaengsager@gmail.
com

PINSE I DET FRI
Folkekirken i Ringsted kommune inviterer til friluftsguds-
tjenester 2. pinsedag den 1. juni kl. 10.30:

PINSE I SKOVEN
Spillemandsmusik og pinsesalmer er blot nogle af de 
ting vi samles om, når vi fejrer pinse i den nye grønne 
kirkeskov. Tag gerne stol/tæppe med, og madkurven til 
frokost i det grønne efter gudstjenesten.

Sted: Nordrup Kirkeskov, Nordrupvej 132/ Giesegård-
vej, Nordrup, Ringsted.

PINSE PÅ ENGEN
Familiegudstjeneste bag Klostermarkskirken, hvor store 
og små indbydes til at fejre pinsen med sæbebobler 
og flag, når vi hører om Helligånden og den allerførste 
pinse.

Sted: Klostermarkskirken, Ahorn Alle 46C, Ringsted.

I tilfælde af  dårligt vejr rykker begge guds-
tjenester indenfor i henholdsvis Nordrup kirke 
og Klostermarkskirken.
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VIGERSTED OG KVÆRKEBY KIRKER

KViST - en del af Folkekirken i rivende udvikling
KViST - Folkekirkens Skoletjeneste i Holbæk, Odsherred, Ringsted og Sorø er inde i en rivende 

udvikling. De sidste tre år er KViST gået fra at være en forholdsvis lille skoletjeneste med 2 halvtids-

medarbejdere, der dækkede to provstier, til nu at være en af de største skoletjenester på Sjælland 

med tre ansatte konsulenter og tre provstier.

Det er ikke kun det geografiske område og personalet, der har været i vækst. Tilmeldingstallene er 

også støt stigende. For tre år siden nåede KViST ud til ca. 2000 elever, men i dette skoleår når vi ud til 

over 10.000. Mange steder har lærerne fået øjnene op for, at der er god inspiration, materialer med 

høj faglighed og lærerige oplevelser at hente hos KViST. Der er dog stadig mange, 

der slet ikke kender til mulighederne, så kender du en lærer, er du meget velkommen 

til at henvise dem til os. 

Se meget mere på: Kirkekvist.dk

HVEM ER KViST?

KViST er navnet på Folkekirkens Skoletjeneste i Holbæk, Odsherred, Ringsted og Sorø. 

Med spændende og lærerige projekter og lærerkurser ønsker KViST, at bidrage til et 

stærkt kristendomskundskabsfag i områdets skoler, samt skabe netværk mellem skole og kirke.

KViST tilbyder lærerne materialer og baggrundsviden til undervisningen, men også mulighed for at 

komme ud af skolen, til besøg i den lokale kirke, og til fx. teaterforestillinger, museer og andre lokale 

kulturinstitutioner. Ud over undervisningsprojekter tilbydes også lærerkurser, hvor lærerne har mulig-

hed for at få ny inspiration og styrke deres faglighed. 

Projekterne udarbejdes altid på folkeskolens præmisser, 

hvor alle elever på tværs af religion og kultur kan være 

med.
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PRÆSTEGÅRDEN ER LUKKET!
I løbet af sidste efterår blev der konstateret ganske 
alvorlig forekomst af skimmelsvamp I præstegår-
den. 

Det betyder dels at Anne-Marie er blevet genhuset 
og dels at præstegården er lukket for aktiviteter på 
ubestemt tid. Der er fundet lokaler til gennemfø-
relse af aktiviteterne. Se herom på www.vigersted-
kvaerkeby.dk og Facebook.

Begge menighedsråd arbejder ihærdigt sammen 
med provstiet på at finde en løsning på problemet.

Vi vil her i bladet løbende orientere om forløbet.

Menighedsrådene i Kværkeby og Vigersted.
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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. 

Sognepræst
Anne-Marie Nybo Mehlsen 
tlf. 57 52 52 35 · amnm@km.dk
Fridag mandag.

Sekretær Marianne Piil træffes i reg-
len onsdag formiddag og kan hjæpe 
med attester o.lign. mpi@km.dk

Graver Arne Mikkelsen ·  
Graverkontoret · Vigersted Bygade 33
· tlf. 31 70 73 33 · Fridag mandag.
Graver Lis Mikkelsen · 
Graverkontoret · Kværkebyvej 70 
(Kirkevej), 4100 Ringsted· 
tlf. 41 15 37 08 · Fridag mandag.

Organist Mia Birch Engsager
Kildegårdsvej 25 · Havrebjerg ·  
4200 Slagelse · tlf. 26 25 64 90 · 
Fridag mandag.

Kirkesanger Kirsten Lybecker
Avnsbjergvej 42 · 4174 Jystrup ·
tlf. 41 57 55 61 · Fridag mandag.
Kirkesanger og sognemedhjælper 
Gitte Paxevanos · tlf. 21 73 31 52.
Fridag mandag.

VIGERSTED MENIGHEDSRÅD
Formand Asger Bak, Bastebjergvej 3, 
tlf. 40738733, Asger@abglobal.dk

Næstformand og kirkeværge
Søren Hansen, Nebsmøllevej 1,   
tlf. 45 80 23 96,   
soeren@nebsmoellevej.dk

Kasserer Uffe Larsen, Kærehave 28, 
tlf. 57 52 52 47 / 21 64 41 47 · 
uflars@gmail.com

Medlem Irene Petersen, Bredagervej 1 
tlf. 57 52 52 38

Medlem Inger Vendler, Degnebakken 19, 
tlf. 61 40 68 61, ivendler@gmail.com

Medlem Lena Uldall Otto, Degnebakken 24, 
tlf. 57 52 56 17, lena@brixager.dk

KVÆRKEBY MENIGHEDSRÅD
Formand Martin Pedersen, Bjergvej 
35, tlf. 20 28 30 51, martinp@pc.dk

Næstformand Birgit Nielsen,
Nordbæksvej 68, tlf. 57 52 51 19,  
birgitnielsen@mail123.dk

Kirkeværge Gurli Birkholm Petersen,
Bjergvej 52, tlf 57 52 55 92, 
gurli.k.by@gmail.com

Kasserer Uwe Wolter, Kirkevej 37,   
tlf. 26 83 08 71, uwetronic@gmail.com

Bygningskyndig: Arne Rugtved,  
Nordbæksvej 76, tlf. 22 15 73 15,  
arnerugtved@dlgmail.dk

Medlem Iris Bremer Henriksen,    
tlf. 20 20 52 70,     
nyvang.henriksen@tdcadsl.dk

SIDEN SIDST

VIGERSTED SOGN
DØBTE
16.11    Thor Rodschou Nielsen
16.11    Viggo Valdemar Kirkeby  
 Jørgensen
18.01    Alfred Senius Møller   
 Brogaard

DØDE OG BEGRAVEDE
30.10    Valborg Elna Johansen
30.10    Else Jensen
31.10    Tulle Anna Margrethe Olsen
15.12    Ritha Svensson
31.12    Ingrid Emilie Overgaard

KVÆRKEBY SOGN
DØDE OG BEGRAVEDE
25.12    Gudrun Elisabeth Jensen        
14.01    Anne Kirstine Svenstrup  
 Nielsen
18.01    Ruth Inga Madsen    

SAMTALE 
OG SJÆLESORG

Din sognepræst er uddannet til 
den gode og den svære samtale 
og har tavshedspligt! Ring og aftal 
på tlf. 57 52 52 35, du kan også 
maile til: amnm@km.dk

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

VIGERSTED-KVÆRKEBY 
LOKALNYT 

Nr. 2 - 2020: deadline 25. april
- udkommer 3. - 9. juni.

Nr. 3 - 2020: deadline 25. juli
- udkommer 1. - 4. september.

Nr. 4 - 2020: deadline 31. okt.
- udkommer 8. - 11. december.

LOKALNYT UDGIVES AF: Viger-
steds og Kværkebys menighedsråd 
samt institutioner og foreninger.
REDAKTION: Anne-Marie Nybo 
Mehlsen (ansvarshavende) Mariann 
Hansen (kasserer) Asger Bak, Berit 
Galberg.
ANNONCER PR. ÅR: Pris: 950 kr. 
inkl. moms for 4 annoncer,   
kontakt Berit Galberg, berit@galberg.
dk / tlf. 22 21 23 25.
FORENINGER PR. ÅR: (inkl. moms): 
1/1 side 1.375 kr. inkl. moms 
Mindre indlæg pr. gang min. 550 kr.
BIDRAG TIL LOKALNYT: reg. nr. 
1551 konto nr.  451 5706.
Indlæg kan sendes til: amnm@km.dk
OPLAG: Omdeles gratis til 1.050 
husstande fire gange årligt. 
LAYOUT & TRYK: Team Lynderup, 
Videbæk · tlf. 97173408
FORSIDEFOTO: Peter Hansen.

VIGERSTED OG KVÆRKEBY KIRKER
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DAG TIDSPUNKT ARRANGEMENT STED
  9. marts 19.00-22.00 Bankospil.Vigersted Lokalråd Vigersted Forsamlingshus

10. marts 19.00 Foredrag ved fuglemaler og forfatter Jens Gregersen.
Fuglereservatet.

Vigersted Forsamlingshus 

11. marts 19.00 Generalforsamling. Vigersted Træningscenter Vigersted Hallen Cafeteria

12. marts 19.30 Stormøde. Vigersted Dilettanten Vigersted Forsamlingshus 

14. marts 10.00-13.00 Gymnastikopvisning. Vigersted Idrætsforening Vigersted Hallen

15. marts   9.00
10.30 3. søndag i fasten · Gudstjeneste

Kværkeby Kirke (LSK)
Jystrup Kirke (LSK)

15. marts 10.00 - ca.13.00 Plantedag Vigersted Bymidte. Vigersted Lokalråd Vigersted Bymidte v/søen

18. marts 19.30 Generalforsamling. Vigersted Idrætsforening Vigersted Hallen Cafeteria

22. marts   9.00
10.30

Midfaste · Meditationsgudstjeneste
Midfaste · Gudstjeneste

Valsølille Kirke
Vigersted Kirke

24. marts 10.30 Sangcafe Vigersted Forsamlingshus

29. marts 10.30
14.00

Mariæ Bebudelse · Gudstjeneste 
Mariæ Bebudelse · Påskemusical med Englekoret

Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke 

30. marts 19.30 Generalforsamling. Støtteforeningen Vigersted Forsamlingshus

  1. april 19.00 Forårskoncert Voksenkoret Vigersted Kirke

  5. april   9.00
10.30 Palmesøndag · Gudstjeneste 

Vigersted Kirke
Kværkeby Ung Kirke

  9. april 17.00
19.00 Skærtorsdag · Gudstjeneste 

Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke

10. april 10.30 Langfredag Vigersted Kirke

12. april   9.00
10.30 Påskedag · Gudstjeneste 

Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke

13. april   9.00
10.30 2. påskedag · Gudstjeneste 

Vigersted Kirke (LSK) 
Jystrup Kirke (LSK)

18. april 10.30 Lørdagsdåb Kværkeby Kirke

19. april 10.30 1. søndag efter påske · Gudstjeneste Vigersted Kirke

26. april   9.00
10.30 2. søndag efter påske · Gudstjeneste 

Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke

26. april 13.00-16.30 Affaldsindsamling. Vigersted Lokalråd Vigersted Forsamlingshus

28. april 10.30 Sangcafe Vigersted Forsamlingshus

  2. maj 13.00 »Lær foreningen at kende« v. Jon Feilberg. Fuglereservatet Fuglereservatet

  3. maj   9.30
11.30 3. søndag efter påske · Konfirmation

Vigersted Kirke
Vigersted Kirke

  8. maj   9.00
10.30 Bededag · Gudstjeneste

Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke

10. maj   9.30
11.30 4. søndag efter påske · Konfirmation

Kværkeby Kirke
Kværkeby Kirke

12. maj 19.00 Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg Se dagspressen

12. maj 19.00 Nattergaletur og andet der pipper. Fuglereservatet Fuglereservatet 

17. maj   9.00
10.30 5. søndag efter påske · Gudstjeneste

Jystrup Kirke
Kværkeby Kirke

17. maj 10.00 Fuglenes Dag. Fuglereservatet Fuglereservatet

21. maj   9.00 Kristi Himmelfart · Gudstjeneste Vigersted Kirke (LSK)

24. maj   9.00
10.30 6. søndag efter påske · Gudstjeneste

Kværkeby Kirke (LSK)
Jystrup Kirke (LSK)

24. maj 14.00 Indvielse af Hundelufterområde. Vigersted Lokalråd Oplevelsesstien v/Vigerstedvej

31. maj   9.00
10.30

Pinsedag · Gudstjeneste
Pinsedag · Gudstjeneste med Kværkeby Kirke Voksenkor   
Efter gudstjenesten er der menighedsmøde.

Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke

  1. juni 10.30 2. Pinsedags gudstjeneste i det fri Nordrup Kirkeskov

  5. juni 12 - ca.15 Indvielse af Vigersted Bymidte. Vigersted Lokalråd     Vigersted Bymidte v/ søen

  7. juni   9.00
10.30 Trinitatis · Gudstjeneste 

Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke

14. juni   9.00
10.30 1. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste 

Vigersted Kirke 
Kværkeby kirke


