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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

JUMPING® FITNESS 

I Vigersted IF tilbyder vi Jumping® Fitness - og har 
gjort det siden 2016. Selvom sæsonen 19/20 er vo-
res fjerde sæson, så er interessen ikke blevet mindre. 

Jumping® Fitness er en effektiv træning på små tram-
poliner. Træningsformen styrker balance, kondition og 
muskler i kroppen - de forskellige øvelser gør, at kroppen bliver styrket. Jumping® 
Fitness er en kombination af hurtige og langsomme hop, variationer af traditionelle 
aerobic trin, dynamiske spurter og »power sports« elementer. Kompleksiteten af 
øvelserne garanterer, at hele kroppen vil blive styrket. Derudover får man pulsen op, 
udfordret balancen, samt et smil på læben.

ALLE kan være med - også selvom du har en skade, da trampolinens bløde affjed-
ring hjælper til genopbygning efter skader. Deltagere som har ankel-, knæ- eller 
hofte-skader kan også deltage. Trampolinernes design gør nemlig, at træningen er 
low impact, så kroppen ikke udsættes for de »stød«, som man oplever ved f.eks. løb.

Som noget nyt i sæsonen 19/20  træner voksne og børn på samme hold, hvilket 
der har været stor opbakning om - da man kan gå til sport sammen med sine børn. 
Jumping Fitness holdene er for alle aldre - i sæsonen 19/20 har alderen på holdene 
ligget fra 10 år til 61 år. Du kan være med, uanset om det er din første time eller 
om du har gået til det i flere sæsoner.

Hvis coronavirus tillader det - så starter vi ny sæson op til september, hvor der også 
er en ledig trampolin til dig. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Bianca, 
som er instruktør på vores Jumping Fitness hold på tlf. 60 13 08 42.

VIGERSTED IDRÆTSFORENING
www.vigersted-if.dk
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Sæsonen 19/20 sluttede 
desværre af på uventet fa-
con. Uden nogle afslutnin-
ger og uden den opvisning, 
som gymnasterne, rullerne, 
jumperne, zumbaerne og 
de andre idrætsudøvere 
havde set frem til. Øv!

I skrivende stund ved ingen, 
hvordan anvisninger angå-
ende indendørs idræt ser 
ud til september, så vi har 
valgt at fortsætte vores 
planlægning ufortrødent og 
håbe på det bedste.

Som altid drømmer vi om, 
at byde en masse engage-
rede mennesker velkom-
men i foreningen. Her er 
altid plads til flere både på 
gulvet og »bag kulisserne«!

Det er lykkedes os, at få 
nogle nye instruktører om-
bord, og vi håber til næste 
år at kunne tilbyde endnu et 
springhold. Vi satser der-
med på at kunne oprette 
gymnastikhold til børn fra 1 
år til 4./5. klasse. 

I løbet af sommeren vil I 
kunne læse mere om for-
eningens brede udvalg af 
hold på vores hjemmeside, 
på vores Facebook-side og 
i det nye nummer af Lokal-
nyt til september. 

Hvis du er nytilflytter eller 
bare går og keder dig, så 
kontakt os endelig og hør 
hvad vi laver.

Julie E. Zeuthen,  
gymnastikafdelingen
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NYT FRA VIGERSTED-DILETTANTEN

Vi har lige som så mange andre i landet ligget stille 
siden februar, men vi håber, at vi kan blive klar til ef-
terårets revy (vi regner ikke med 500 tilskuere).

For de der har lyst til at være med til revyen, enten 
som skuespillere eller tekstforfattere, så holder vi det 
første møde

Søndag d. 14. juni kl. 10.00 på Ågerupvej 28.
Her kommer vi med de første ideer til tekster, og vi 
fastlægger det videre forløb.  

Hvis alt går som vi ønsker, bliver der høstfest og revy 
fredag d. 2/10 og forestilling lørdag d. 3/10. Der vil 
selvfølgelig komme nærmere i næste nummer af Lo-
kalny«.

Vi måtte jo udskyde 
vores stormøde, men 
det har ikke forhindret 
os i at skifte formand. 
Jeg stopper, og hver-
vet overtages af Mor-
ten Haburg, som der-
for også indtræder i 
idrætsforeningens be-
styrelse.

Niels Arentoft

Søgade 26, 4100 Ringsted

Søgade Begravelse
3639 5810

VAKSE VOKSNE

Tusind tak til alle Vakse Voksne, både gymnastik og billard, 
for en dejlig sæson, som dog sluttede noget tidligere end 
beregnet pga. af Corona-situationen og uden vores sædvan-
lige, hyggelige afslutningsbrunch.

Jeg vil ønske Jer alle en rigtig dejlig sommer og glæder mig 
til vi ses igen på et tidspunkt på den anden side af sommer-
ferien. 

Mange sommerhilsner fra  
Berit Galberg 22 21 23 25

Den nye formand 
Morten Haburg

Michael Chiamchanthuek
Smålodsvej 35, 4100 Ringsted

Tlf. 57 52 52 57
Mobil 40 51 40 75

Vakse Voksne gymnastik 
2019/2020
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FUGLERESERVATET RUN-
DER 50 ÅR - OG HAR AL-
DRIG HAFT DET BEDRE
Velkommen til alle jer mange nye 
medlemmer, der netop nu - i disse 
coronatider - kan se en god mulighed 
for at komme ud og nyde naturen i 
nærområdet. Desværre har vi været 
nødt til at aflyse alle forårets arran-
gementer, men det giver i stedet mu-
lighed for at opleve herlighederne på 
egen hånd. Det er der heldigvis rigtig 
mange der gør. 

Lige nu er 415 husstande medlem-
mer af reservatet - og en stor tak for 
det.

På hjemmesiden kan du følge Hen-
nings helt aktuelle observationer - og 
hvad der netop nu rører sig i reserva-
tet. Det er mere end de fleste forestil-
ler sig. 

Kommende medlems arrange-
menter er aflyst indtil andet mel-
des ud.

Kommende åbne arrangementer 
er aflyst indtil andet meldes ud.

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.

 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  

FUGLERESERVAT.DK
www.fuglereservat.dk

 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
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Redemulighed for 
skægmejsen.

Spætmejsen ved 
Goddiks redekasse.
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I foråret har vi først været hjemme hver for sig, og senere har vi kun 
været et par stykker. Vi er blevet rigtig gode til at vaske hænder 
meget grundigt og har været ude hele tiden. Heldigvis har det været 
godt vejr - dog lidt køligt. 

De første dyrebørn er kommet, da vi har fået søde kattekillinger og 
kyllinger. 

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

Med venlig Hilsen
Naturbørn v/ Annette Rosenmark

Snekkerupvej 58 · tlf. 2287 9837  
Se mere på www.rosenmark.dk

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

Med risiko for jord under 

neglene og røde kinder
www.rosenmark.dk
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Køgevej 3 · 4100 Ringsted
Tlf. 57610948 · www.aahøjcykler.dk

Hovedgaden 12 • 4140 Borup • 
tlf. 5752 7348

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

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

www.vigersted.net

BYMIDTEN
Så er Vigersted Bymidte stort set på 
plads. Der er etableret gynge og fit-
nessredskaber, en ny sandkasse og 
et renoveret legetog. Også de nye 
bordbænkesæt er kommet på plads 
og sikret til beton under jorden. Også 
flagstangen har været i brug. Næsten 
alle plantninger er nu etableret. Dog 
mangler der en smule, som plantes 
til efteråret. Desværre var jorden på 
det store areal mod nordøst for våd til 
tidlig græs såning, så dette kommer 
også først på plads til september.

Det er stadig tanken at afrette søens 
bund for den korrekte profil. Dette 
kunne desværre ikke lade sig gøre i 
efteråret på grund af alt for blød bund. 
Dette tænkes bragt på plads hen over 
sommeren, når der er mindst vand i 
søen. 

HUNDELUFTEROMRÅDE
Flot salg af aktiebeviser til lokale 
hundeejere har indbragt mere end 
kr. 10.000 til hjælp til etableringen 
af hundelufterområdet. Sammen med 
tilskud fra helhedsplanpuljen er det 
således lykkedes af få finansiering og 
etablering på plads. Vi kan se, at det 
nye hundeområde bliver flittigt benyt-
tet og at der siden etableringen kan 
ses langt mindre hundeefterladenska-
ber på Oplevelsesstien. Tak for det.  

Lokalrådet har et stort ønske om, at 
en gruppe hundeejere vil stå for ret-
ningslinjer og tilsyn af området. Vil du 
give en nap med, må du meget gerne 
kontakte Peter på 20 83 60 90. I for-
bindelse med hundeområdet er der 
også opsat et nyt bordbænkesæt ved 
bålhytten og en bænk på bakken med 
god udsigt over området.

OPLEVELSESSTIEN MV.
Vi har for nylig haft møde med Kri-
stine fra kommunen om forskellige 
mangler. Bl.a. tætning af taget på bål-

hytten, måske etablering af multtoilet 
ved shelteret på Bjergvej, sammen-
lægning af Rosengårdsstien og Op-
levelsesstien mellem Vigerstedvej og 
Ejdamsvej og meget mere.

KLYNGESAMARBEJDET 
SØSKOVLANDET
Det er nu godkendt, at Ringsted Kom-
mune kan arbejde med et pilot-natur-
parkprojekt de næste 5 år med en 
vision om etablering af en Naturpark. 
Også Aktivitets- og Naturhuset i Vran-
geskov har god fremdrift. Spektrum-
arkitekter arbejder hen over som-
meren mere konkret med skitser og 
placering af det ønskede udecenter. 
Der arbejdes hen i mod, at huset bli-
ver en del af »indgangen« til den kom-
mende Naturpark.

VIL DU VIDE MERE
Alle er velkommen til at kontakte Pe-
ter Hansen på 20 83 60 90 eller 
mail: ph@carlhansens.dk hvis noget 
af ovenstående ønskes uddybet - el-
ler hvis der er spørgsmål og gode 
idéer til lokalrådets arbejde.
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Lokalrådets Historiegruppe opsætter 
QR-koder på træpæle rundt om i Vi-
gersted Bymidte og på lokationer tæt 
på byen, der har en særlig historisk 
interesse. QR-koderne læses med 
en mobiltelefon og linkes til www.
torbendan.dk- hvor Torben Jensen, 
medlem af historiegruppen, udover 
tekst til QR-koderne lægger mange 
sjove og spændende historier ind.  
Historiegruppen har fået bevilget et 
beløb til projektet fra Ringsted Kom-
munens TEMA- udviklingsmidler. Vi 
håber både børn og voksne vil tage 
godt imod projektet og få glæde af at 
gå rundt til QR-koderne med mange 
oplysninger og historier om livet i Vi-
gersted fra en svunden tid.

Har du lyst til at deltage i historie-
gruppen arbejde med at indsamle 
materiale, arrangerer historieaftner, 
byvandringer og udflugter til de man-
ge spænde sted i Vigersted Sogn, så 
kontakt

Berit Galberg 22 21 23 25  
for yderligere oplysninger.

QR-KODER I VIGERSTED 

Lokalrådet har afholdt 3 bankospil i de før-
ste tre måneder af 2020.

Bankogruppen er glade for den fine tilslutning og gode stem-
ning på disse aftener og ønsker at fortsætte med bankospil, når det igen bliver tilladt 
at mødes mange mennesker. Læs mere i næste nummer af  Lokalnyt.

STOR TAK til vores sponsorer, der støttede op om bankospillene med dejlige præmier.
Hubertushuset, Farfars Blomster, Sparekassen Sjælland og Dagli´Brugsen i Jystrup

På bankogruppens vegne Berit Galberg 22 21 23 25

BANKOSPIL I 
FORSAMLINGSHUSET

Lokalrådet har hen over foråret måtte aflyse flere arrangementer 
pga. Corona-situationen.

Den kommende indvielse af Bymidten Grundlovsdag er aflyst og 
forventes gennemført på grundlovsdag 2021. Sankt Hansbål er 
også aflyst, men vi håber at kunne mødes ved bålet til næste år. 
Følg med omkring arrangementer og evt. aflysninger på www.
vigersted.net eller på facebookgruppen Vigersted.

AFLYSNING AF ARRANGEMENTER

Bankospil i Vigersted 
Forsamlingshus.

Sæt X i kalenderen søndag d. 20. september 
kl. 11.30-15.30

Hvis lokalrådet skønner det forsvarligt efter regeringens 
Corona-anvisninger til september afholdes Kildemarked 
ved søen i Bymidten, hvor lokale borgere kan få en gratis 
bodplads på 3x3 meter og sælge alskens ting og sager. 
Bodplads kan først bestilles fra 1. september hos Mari-
anne Piil på morpiil@piil-gruppen.dk 

Husk at så solsikke- og græskarfrø i haven, så du kan 
deltage i den store solsikke- og græskarkonkurrence og 
måske vinde præmier for de flotteste, største eller sjoveste 
eksemplarer.

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

KILDEMARKED VED SØEN I BYMIDTEN
- MED FORBEHOLD FOR CORONASITUATIONEN

Fra Kildemarked 2017.
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VIGERSTED SKOLE

www.vigersted-skole.dk

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

TAK TIL JETTE
Den 31. marts stoppede vores mange 
årige skoleleder på Vigersted Skole 
Jette Wase Hansen. Hun havde valgt 
at gå på pension og nyde sit otium. 
En stor tak til hende og den indsats 
hun har ydet. Der er i disse måneder 
en ansættelsesproces i gang, så der 
kan blive ansat en ny skoleleder.  

 

GENÅBNING 
Så har Vigersted Skole sammen med 
resten af samfundet været ramt af 
Corona- virusset og været lukket ned. 
Heldigvis har vi kunnet starte op igen 
mandag d. 20. april, hvor vi var glade 
for at se 0. – 5. klasse i distrikts-
skolen og alle eleverne som går i 
A-huset. Heldigvis har vejret været 
med os og vi har nydt det dejlige sol-
skinsvejr. Opstarten gik godt med en 
masse glade børn og tak for alle de 
positive tilbagemeldinger, vi har fået 
fra jer forældre. Det er en ny hver-
dag vi har skullet i gang med, med 
ekstra håndvask, afstand til hinanden 
og begrænsede grupper/klasser, alle 
elever og medarbejdere har ydet en 
fantastisk indsats og været positive 
igennem hele opstarten..  

NYE LOKALER SFO2
I denne tid er vores nye lokaler til vo-
res SFO2 også blevet færdige, de er 

blevet super flotte og vi 
glæder os til at flytte ind 
i dem til sommer. Lige 
nu pågår indretningen af 
dem og her er der blevet 
prioriteret en del mid-
ler til at kunne indrette 
dem, så de kan opfyl-
der de ønsker vi har til 
SFO2.   

NYE TOILETTER    
I INDSKOLINGEN
Også vores nye toiletter i indskolin-
gen er blevet færdige. Det betyder, at 
vi nu har fået 5 ekstra toiletter. Det 
er et ønske vi har haft i mange år fra 
både elever, forældre og medarbejde-
re og nu er de klar. Det vil helt sikkert 
være med til at forbedre elevtrivslen i 
indskolingen og SFO.  

INDBRUD
Desværre har der også været lidt 
malurt i bægret den seneste tid. Vi 
har på skolen desværre oplevet at 
have haft indbrud 2 gange over de 
sidste 2,5 måned, begge gange er 
tyvene stukket af med IT udstyr, som 
vi sikrer os så godt, vi nu kan, men 
det er meget professionelle folk vi har 
med at gøre.

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. 
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Nye toiletter.

Nu glæder vi os til også snart at se 6. 
til 9. klasse på skolen og få afsluttet 
skoleåret på den bedste måde, så vi 
også kan få sagt ordentligt farvel til 
vores 9. klasser, som skal videre i nye 
udfordringer og oplevelser.

Med venlig hilsen
Thomas Kløve Panzio

Konstitueret skoleleder

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

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

Sommer i Danmark er højsæson for 
udeliv, og i Vigersted Børnehus har 
både børn og voksne siden foråret 
brugt uderummet rigtig meget og fået 
mange nye erfaringer med hvad man 
kan lave udenfor. Både børn og voks-
ne nyder det, og alle er rigtig trætte 
når de skal hjem.

Margueritterne og nogle af Klokke-
blomsterne har været i udflytterbør-
nehave i Bjerghytten i flere uger. Her 
har de bl.a. fundet utallige sneglehu-
se, løbet efter citronsommerfugle, rut-
sjet på en meget stor sten og spist 
madpakker udenfor i al slags vejr. Sol-
sikker, Valmuer og Klokkeblomster har 
virkelig udforsket alle hjørner af lege-
pladsen og de har bl.a. sået radiser, 
ærter og blomster og fundet store 
spændende snegle.

COVID-19 har medført en del æn-
dringer i børn og voksnes hverdag i 
børnehuset, men heldigvis er der 
også kommet flere gode erfaringer ud 
af det. Først og fremmest er alle ble-
vet rigtig gode til at vaske hænder. 
Skulle der være enkelte, som stadig 
ikke kender håndvaskesangen, så er 
den endnu en gang med her i bladet.

I skrivende stund ved vi ikke hvornår 
vi igen kan holde arrangementer i 
børnehuset, men det vil blive annon-
ceret på forældreintra og ved opslag i 
institutionen.

Til sidst vil de voksne i børnehuset 
gerne ønske alle Spirebørn rigtig god 
fornøjelse i skole og SFO.

På bestyrelsens vegne, 
 Julie Torpe Hansen

MANGE NYE ERFARINGER

VIGERSTED BØRNEHUS

Vi planter blomster 
i vuggestuen.

Vi gør rent i drivhuset.

Madlavning i udekøkkenet.

Sandkassen går 
aldrig af  mode.

Store spændende snegle.

VIGERSTED BØRNEHAVE

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

Bestyrelsesformand: 
Laura Irwin Rossing
laura@rossing.dk



10

VIGERSTED FORSAMLINGSHUS 

www.vigerstedforsamlingshus.dk

Søndag den 8. marts 2020 blev der 
holdt barnedåbsfest i Forsamlingshu-
set. Da myndighederne lukkede Dan-
mark ned den 11. marts, blev det et 
par travle dage på kontoret. Alle fester 
i marts, april og maj blev aflyst. Mange 
ville gerne flytte datoer til august, sep-
tember og oktober. Så vidt det kunne 
lade sig gøre, fik en del deres ønsker 
opfyldt, men nogle måtte desværre ud 
på markedet for at skaffe andre festlo-
kaler. Alle de uheldige fik refunderet 
bestillingsgebyret på 500 kroner, hvil-
ket normalt ikke kan lade sig gøre. Det 
har været husets bidrag til at mildne 
krisen.

Samtlige arrangementer blev aflyst: 
Vakse Voksne, Dilettanten, Billiard, 
Voksenklub, konfirmandundervisning, 
sangcafeer, foredrag.

Det betød også, at generalforsamlin-
gen i støtteforeningen blev udskudt. 
Der plejer godt nok ikke at komme 
mere end 10 mennesker, men man 
kan jo aldrig vide.

I lukkepausen fik forsamlingshuset så 
en ansigtsløftning. Alle gulve er nyla-
kerede, og der er blevet gjort hoved-
rent, således at alle edderkopper er 
hjemløse. Vi har købt 20 nye borde 
med bøgelaminat. Det er fliptop bor-
de på hjul, hvilket betyder, at lejerne 
fremover slipper for at løfte bordene 
fra og til den gamle rullevogn. Forhå-
bentlig med færre rygskader til følge. 

50 nye stole er ankommet og de mest 
nassede af de gamle er kasseret.

Som et tilbud til medlemmer af Støt-
teforeningen kan de hente et gammelt 
bord og 4 af de kasserede stole gra-
tis. Velegnet, hvis man skal holde stor 
fest hjemme. Det koster 200 kr. at bli-
ve medlem. Det skal siges, at bordene 
ikke fungerer uden dug, og at stolene 
skal shines op. På et senere tidspunkt 
meldes det ud på Facebook og husets 
hjemmeside, hvornår møblerne kan 
afhentes. Man kan sende en mail til 
vigerstedforsamlingshus@gmail.com, 
hvis man er interesseret. 

FORSAMLINGSHUSET LÅ STILLE HEN
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Bordene udde-
les efter først til 
mølle princippet.

Endvidere er 
udsigten blevet 
forskønnet med 
det idylliske 
gadekær. Det er 
dog Lokalrådets 
fortjeneste.

En ny hoveddør 
bliver snart sat 
i. Den gamle 
havde svært ved 
at holde vandet ude. Så alt i alt har 
huset haft godt af en pause.

Støtteforeningen har dermed brugt en 
del penge, samtidig med at der ikke er 
nogen indtjening i hele foråret og en 
del af sommeren. Vi håber, at festerne 
vender tilbage, når tiderne er til det.

Derudover håber vi også, at borgerne 
i byen melder sig ind i Støtteforenin-
gen. Det kan ske ved at betale på Mo-
bilePay 15 69 78.

Læs mere om huset på:
www.vigerstedforsamlingshus.dk

Mathea Jensen 
Kasserer og næstformand 

tlf. 22 44 85 74

Gamle møbler.

Nye borde.
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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

BORGERFORENINGENS  
GENERALFORSAMLING
Fjellebro - Kværkebyegnens Borger-
forening er kommet rigtig godt i gang 
i det nye år, som vi skrev i sidste ud-
gave af Lokalnyt. Vi har også afholdt 
vores årlige generalforsamling, der 
var velbesøgt. Vi havde inviteret Anne 
Mikkelsen fra Café Ingeborg til at 
komme og fortælle om deres nye til-
bud med den mobile madcafe »food-
trucken«. Der var stor interesse for det 
nye tilbud til landsbyerne i Kværkeby.

CAFE INGEBORG   
BESØGER KVÆRKEBY
Den 25. februar tyvstartede vi i Kvær-
keby samarbejdet med Caé Ingeborg, 
dog uden foodtrucken. Det blev en 
fantastisk dag, hvor Friskolens 3. 
klasse, Borgerforeningen og Cafe 
Ingeborg havde en fælles maddag, 
hvor eleverne skulle samarbejde med 
cafeens personale. Halvdelen af ele-
verne skulle samle affald langs vejene 
ved Friskolen, og den anden halvdel 
lavede mad i skolekøkkenet, ledet 
af cafeens kok. Dagen sluttede med 
spisning. Dette skulle være startskud-
det til samarbejdet mellem Borgerfor-
eningen og Cafe Ingeborg. 

SÅ KOM CORONA! 
Ligesom vi var kommet 
godt i gang og havde 
fået lavet et spændende 
program med mange 
nye aktiviteter i Borger-
foreningens regi kom 
Corona. Vi havde alle 
glædet os til »madlav-
ning for mænd«, »den 
store bage kage dag« 
og »mad i det fri«, og 
så faldt det hele bare til 
jorden. Lige nu sid-
der vi i bestyrelsen og 
afventer, hvornår vi kan 
komme i gang med 
vores spændende ak-
tiviteter, men det har 
nok lange udsigter!
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Tlf.: 57526475 - mail: cd@eselektrikeren.dk 

www. eselektrikeren.dk 

ES-Elektrikeren A/S 
Bækgårdsvej 41B 

4140 Borup 
  

 

Formand & sponsorkontakt: 
Finn Andersen 

Næstformand: 
Thomas Kroghhøj 

Kasserer: Mogens Dinesen 

Sekretær: Annette Andersen 

Indkøb og PR: Pia Krogh 

NY BESTYRELSE

Generalforening.
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KVÆRKEBY FRISKOLE

KÆRE ALLE SAMMEN
Dette nyhedsbrev er på mange måder 
helt surrealistisk at skrive, idet virkelig-
heden denne gang udstilles omkring 
et nyhedsindlæg, der reelt er skrevet 
flere måneder før det bliver udgivet. 
Meget er sikkert allerede nu er ander-
ledes nu hvor I læser det.

Det I nu læser er derfor en skoleleders 
historiske vidnesbyrd og tanker om en 
hverdag, der aldrig har været så om-
skiftelig, som den vi har oplevet i de 
sidste måneder.

DET FORSØMTE OG 
TURBULENTE FORÅR 
Lige nu, den 25. april, er det kun 6 
uger siden, at vores statsminister, 
Mette Frederiksen lukkede hele sam-
fundet ned og dermed også lukkede 
Kværkeby Friskole ned for dens sæd-
vanlige hverdags skolepuls, som vi 
alle kendte så godt på skolen.

De første dage efter nedlukningen, 
var der naturligt noget forvirring 
omkring, hvordan det hele nu skulle 
foregå, men langsomt begyndte både 
lærere og elever, at finde frem til en 
ny rytme med forskellige former for 
nødundervisning. Der var en del tek-
niske opstartsproblemer omkring at få 
eleverne indkørt til den nye virkelig-
hed og lærerne skulle naturligt også 
finde deres vej i en undervisnings-
form, som de på ingen måde havde 
prøvet før. Men til trods for dette, så 
fik vi alligevel skabt en dagligdag, 
hvor nødundervisningen kunne fun-
gere, til trods for at virkeligheden ikke 
på nogen måde var optimal. Specielt 
i de større klasser fik vi også åbnet 
mere og mere for nødundervisningen, 
gennem virtuelle møder, der tog mere 
og mere form.

Efter 4 uger fik vi så beskeden om, at 
vi nu skulle åbne op for, at nødunder-

været op til 3.500 personer, der har 
set med på en enkelt dag.

For et par dage siden, fik vi den dej-
lige besked, at vores kommende Før-
skolespirer skal starte den 2. juni og 
vi er allerede nu i gang med at plan-
lægge hele førskoleforløbet og glæ-
der os til at modtage dem på en rigtig 
god, tryg og ordentlig måde.

Når I læser dette håber vi at de al-
lerede er godt i gang hos os og at 
de, på trods af hele situationen, har 
fået etableret et godt klassefælles-
skab, som kan danne grobund for 10 
dejlige skoleår hos os..  

 

VORES 9. KLASSER MIS-
SER DESVÆRRE AFGANGS-
PRØVERNE OG SIDSTE 
SKOLEDAG
Det skal være usagt om der er nogle 
af vores 9. klasses elever, der blev 
lidt lettede over, at de ikke skulle til 
deres afsluttende afgangsprøver, men 
jeg har hørt fra flere af eleverne, at 
de var rigtig ærgerlige over, at de ikke 
fik lov til at prøve at komme til deres 
afsluttende prøver.

På Kværkeby Friskole ærgrer vi os 
helt sikkert over, at det hele blev af-
lyst. Vi mener, at det ville have været 
rigtig godt for eleverne, at de kunne 
få nogle erfaringer med at komme til 
prøver, i de trygge og velkendte ram-
mer, som vi kunne have givet dem. 
Virkeligheden er jo, at mange af dem 
kommer til at skulle gå til mange prø-
ver senere i livet.

Vi er også rigtig kede af, at eleverne 
går glip af deres store festlige sid-
ste skoledag, på grund af Corona-
virussens hærgen og lige nu, ved vi 
ikke engang om vi får mulighed for at 
sige farvel til dem ved at lave en god 
og højtidelig dimissionsafslutning for 

vise vores mindste elever fra 0. - 5. 
klasse på skolen. Sundhedsmyndig-
hederne satte nogle meget restriktive 
krav og regler op for undervisningen, 
i form at regler for adfærd for per-
sonale og elever, afstande mellem 
eleverne og indgående procedurer 
for rengøring af skolen, samt løbende 
håndvaskeseancer for eleverne gen-
nem skoledagen og i SFO-tiden.

Endnu engang skulle vi pludselig 
til at skabe en skoledag for os alle 
sammen på Kværkeby friskole, som 
vi ikke havde prøvet før. Planlægnin-
gen var derfor rigtig stor og grundig. 
Skolens fysiske rammer og børnene 
skulle inddeles i zoner og grupper og 
alt omkring skolens dagligdag blev 
styret og ritualiseret, fra de mødte ind 
om morgenen til de igen blev hentet 
om eftermiddagen. Vi var selvfølgelig 
spændte på, hvordan det hele skulle 
gå og hvordan vi alle ville have det 
med opstart af skolen i en tid, hvor 
alle stadig var usikre på det hele.

I skrivende stund er der nu gået en 
uge og vi har indtil nu været rigtig 
glade for hele opstarten. Vi har alle-
rede fået etableret en god dagsrytme 
og både børn og voksne har fået en 
hverdag, hvor dagligdagens strin-
gente rytme, faktisk går fint hånd i 
hånd med et godt børne- og skoleliv. 
Vi savner alle den almindelig kendte 
hverdag, hvor vi kan være sammen 
med hinanden på kryds og tværs, 
men ved også godt, at dette desvær-
re ikke kan lade sig gøre lige nu.

Hver morgen har vi fastholdt vores 
morgensang, som i mangel på bedre, 
faktisk fungerer rigtig godt, ved at 
eleverne sidder ude i klasserne eller 
derhjemme og kan synge med gen-
nem live streaming fra vores musiklæ-
rer Benedikte, over Facebook. Mange 
har allerede set disse morgensam-
linger på Facebook og der har sågar 

12
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DE GRØNNE PIGESPEJDERE

www.vigerstedspejder.dk

#CORONASPEJD - SPEJDERLIVET, 
SAMMEN MEN HVER FOR SIG

Hvad gør kreative sjæle, når de ikke længere må være sammen om de seje og 
udfordrende aktiviteter, som er kendetegnende for spejderlivet? Disse kreative 
piger tager naturligvis aktiviteterne med hjem og udfordrer hinanden til sjove 
spejder aktiviteter for hele familien.

Her finder I et sammendrag af de mange forskellige aktiviteter, som I alle kan 
lave på de mange lange kedelige dage uden vennerne. 

1. Lav et pigespejderlogo af naturmaterialer.

2. Lav mad over bål eller bålfad.

3. Lav et morseapparat og en vejledning til, hvordan det virker.

4. Gå en tur i lokalområdet og se, hvor meget skrald du kan samle.

5. Find mindst 3 geocaches - se: https://www.geocaching.com/play.

6. Optag en video, hvor du viser, hvorfor du er spejder.

7. Lav 5 pandekage figurer med flere farver dej - kan også laves over bål.

8. Sov udenfor - og lok gerne familien med.

9. Lav en skattejagt til dine spejder venner      
 - brug eventuelt Woop App på din mobil.

10. Lav et supergodt snobrød.

11. Lav gemmeleg med vennerne i et område i kender godt.    
 Send et billede af dig og lad dem gætte, hvor du er.

12. Lån shelteren på spejdergrunden - det er super hyggeligt.

Find yderligere inspiration her: 
https://pigespejder.dk/news/
keder-du-dig-pigespejderne-gui-
der-dig-til-17-ting-du-kan-lave-
alene-eller-med-vennerne-paa-
afstand/

Herinde finder I også nogle af de 
sjove aktiviteter - og små veleg-
nede fysik/kemi forsøg som, selv 
drenge vil synes, er sjove.

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

Marie Lindstrøm
Marie.lindstroem@godmail.dk
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dem. Vi skal gøre alt hvad vi kan 
for at vi får sagt farvel til alle vo-
res store 9. klasses elever på den 
bedst mulige måde.

Lige gyldigt hvad der end sker, vil 
vi gerne takke dem alle for mange 
gode år her på Kværkeby Frisko-
le. Vi ønsker jer det allerbedste i 
fremtiden og håber, at I alle kom-
mer rigtig godt på vej, videre i li-
vet.

EFTERTANKER I EN 
SVÆR TID 
Til sidst vil jeg blot komme med 
et par eftertanker til denne svære, 
forunderlige og helt groteske tid, 
som vi alle har været en del af i 
de sidste 3 måneder.

Det har uden nogen tvivl været en 
meget turbulent, uvirkelig og også 
lidt skræmmende tid, som vi alle 
har oplevet i de sidste 3 måneder. 
En tid, som ingen havde fantasi til 
at kunne forestille sig og en tid, 
hvor mangt og meget har været i 
spil eller sat ud af spillet.

Skoleudvikling sker normalt gen-
nem gode ideer og inspiration 
til at tænke i nye måder at drive 
skole på. I denne tid har det hele 
været vendt på hovedet, men det 
har faktisk også givet os nye erfa-
ringer og inspiration til at tænke 
nye tanker for, hvordan vi også 
kan drive vores skole i fremtiden. 
Disse tanker vil vi arbejde videre 
med, i udviklingen af vores lille 
skønne friskole.

Med håbet om, at I alle får en god 
sommer, der ikke kun handler om 
at holde afstand til hinanden, men 
i endnu højere grad handler om 
at søge nærvær hos hinanden og 
opmærksomhed på hinanden, øn-
sker vi jer alle sammen en rigtig 
god sommer.

Mange venlige hilsner 
Jan Glerup, Skoleleder
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VIGERSTED & KVÆRKEBY KIRKER

Det har været en meget mærkvær-
dig tid for os alle, men strikkelysten 
er ikke forsvundet!

Vi har talt sammen pr. telefon og 
hvis der er en, der har manglet garn 
eller andet, så har vi fundet ud af 
det.

Der er blevet strikket en del - bare 
hver for sig - så vi har alle manglet 
hyggesnakken, men det kommer 
igen!

Vi har mange fine sager på lager, 
så hvis der er interesse for nogle 

af tingene, kan 
I altid sende en 
sms på  21 19 
48 17 - så kig-
ger jeg, om vi 
har det på »la-
ger«.

Vi har ikke kunne besøge Avnstrup, 
men håber på snart, at få mulighed 
for det. Der er rigtig mange gode 
ting til dem!

Lidt nyt til indkøbsturen  kan fås i 
flere farver!!

Vi takker for alt det fine garn og an-
dre gode sager, som vi har modta-
get Rigtig god sommer til alle og på 
gensyn.

NØRKLEKLUBBEN 
I CORONA-TIDEN
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Vigersted Forsamlingshus
Huset bestilles helst på mail: 

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

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

www.farvebuen.dk 

Osted Slagter og selskabslokale
v/ Kennet Hansen

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

Lena Uldall
Mobil 21 19 48 17

Torsdag d. 3. september starter nye hold i babysalmesang og musikalsk 
legestue. 
Dagen starter med Kirkemusikalsk legestue for 1-3 årige børn kl. 9.30-10.15 
med Mia Engsager. Efter en hyggelig stund med musik og leg i kirken er der 
mulighed for at drikke kaffe og saft i Tiendeladen.

BABYSALMESANG OG MUSIKALSK LEGESTUE 
I VIGERSTED KIRKE 

Kl. 10.45-11.30 er det babyernes tur. Babysalmesang er for 
børn fra 2-12 måneder sammen med deres forældre. Gitte Paxevanos 
synger med børn og voksne. Herefter er der kaffe og te i Tiendeladen 
for alle, som har lyst. Kl. 12 slutter formiddagen med de små. 

Tilmelding til musikalsk legestue: send en mail til Mia på   
miaengsager@gmail.com
Tilmelding til babysalmesang: send en mail til Gitte på   
gittepax@gmail.com
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I skrivende stund håber vi alle på 
genåbning af kirkerne og guds-
tjenstefejring efter d. 10. maj. Dette 
Lokalnyt skrives i håb om, at alt det, 
vi nu planlægger, også sker, men in-
gen kan vide det helt med sikkerhed. 
Vi formoder, at menighedsrådsvalget 
skydes i gang d. 9. juni kl. 19 - den 
officielle dato for orienteringsmødet, 
men se hellere efter i annoncering og 
på hjemmeside. 

Jeg personligt startede med at holde 
4 planlagte fridag lige efter myndig-
hederne lukkede det offentlige Dan-
mark ned d. 12. marts - en underlig 
følelse. Samtidigt var jeg jo genhuset 
i Allindemagle og alt var sært fjernt. 
Ikke længe efter blev alle konfirma-
tioner udsat til efter Pinse, vi skyndte 
os at fastlægge de nye datoer til sep-
tember, for en sikkerheds skyld. Jeg 
ringede rundt til næsten 40 konfir-
mandhjem!

i disse »Coronatider« har det ikke 
været usædvanligt med 30 telefon-
samtaler på en dag - sjælesorg, kirke, 
forkyndelse og diakonalt arbejde er 
ikke gået i stå. Kirkerne er godt nok 
»lukket«, men samtidigt åbnet i hvert 
et hjem i disse tider. 

Det har været svært og sært at holde 
kirkelige handlinger, og jeg tænker, at 
dette års Alle Helgens fejring i nov. 
skal være noget helt særligt. Dåb og 
vielser skubbes ud i fremtid, og det 
er benhårdt for de glade forældre og 
brudepar med usikkerheden. 

Konfirmanderne fik opgaver sendt 
digitalt, hele menigheden fik »gør-det 
-selv-gudstjeneste« i Påskens hellig-
dage på hjemmeside, med video klip 
og skilte på kirkegårdslågerne. 

Vi satte synlige Påskespor i ver-
den, plantede et kors af Påske-
liljer og et træ på hver kirkegård 
til minde om Påsken 2020, der 
blev så anderledes end planlagt. 
Mange festligheder er udsat, 
f.eks. genforeningsmakeringen. 
Jeg har opfordret til regelmæssig 
»taknemmelighedsflagning« på 
søndage, og biskopperne opfor-
drer til fælles klokkeringning og 
bøn kl. 17 på alle hverdage, hvis 
nogen har undret sig over de an-
derledes ringetider. Der er grund 
til at holde en påskefejring på 
den anden side, så i dagene 1. 
-  4. okt. planlægger vi »Påske« i 
kirkerne, se mere herom i næste 
udgave af Lokalnyt!

PRÆSTEN SKRIVER:

HVAD BLEV DER AF PÅSKEN OG KONFIRMATIONERNE?
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VIGERSTED & KVÆRKEBY KIRKER

vigersted-kvaerkeby.dk
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Hej Mia, jeg savner sådan sangen og 
musikken for tiden, har du en salme, 
du holder særligt af? 

Ja, der er mange, men lige nu tænker 
jeg meget på »Det dufter lysegrønt af 
græs«, nr. 725 i Salmebogen.

Ja, det er bestemt også en særlig sal-
me for mig! Hvad kan du særligt godt 
lide i den salme? 

Den er så sanselig i sin beskrivelse 
af forår og forsommer, at jeg synes, 
jeg kan høre fuglene, se blomsterne, 
mærke vinden og den rummer alt den 
sommerglæde, jeg mindes både fra 
min barndom, og nu som voksen. Jeg 
kan stadig blive helt bevæget af den 
salme. 

Det er også meget stærke billeder, vi 
alle kender fra naturens opvågnen om 
foråret.

Ja, jeg kan mærke det hvert forår, 
jeg bliver så overrasket hvert år over, 
hvor stærkt det er. Særligt linjerne 
med: »hvert kim og kryb i jordens dyb 
en livsfryd i sig mærker, så højt som 

himlens lærker« rammer mig som net-
op den følelse af fuldt lykkelig, foråret 
giver mig. Den følelse er ikke mindre 
stærk i år, selvom det står i kontrast 
til den mørke tid, vi alle sammen gen-
nemlever lige nu pga Corona. Salmen 
har så meget glæde i sig, at den både 
kan vende en sort dag, og give lyd 
til en lykkelig dag og derfor synges 
ved enhver lejlighed. Det er ikke bare 
»Happy go lucky« glæde - der er dyb-
de i den. 

Ja, kan du sige mere om det? 

Den bygger op til et skift fra naturbe-
skrivelse til det store i livet »Alt kød 
må dø, hver blomst bliver frø« og så-
dan er det helt store i livet pludseligt 
belyst af naturen, og der er håb og 
løfte om noget nyt, - under alle om-
stændigheder! Et mod til at holde ud 
og blive ved at håbe på det, der bliver 
skabt. Gud er med hele vejen.

»Vinden kysser klit og næs...« -  og må-
ske kysser Gud os eller stryger os over 
kinden på en måde?

ORGANIST MIA INTERVIEWES AF PRÆST ANNE-MARIE I TELEFONEN EN DAG I APRIL:

DET DUFTER LYSEGRØNT AF GRÆS
 - AT BLIVE OVERRASKET AF FORÅRET!

Ja, netop, og så understreges det af 
melodien, der bare passer så smukt 
til ordene. Den direkte tale er som en 
bøn, en samtale, og efter naturbeskri-
velsen virker det meget stærkt.

Mia, er det en salme, du ville vælge til 
Sangcafe f.eks.? 

Ja! Det er også sjovt, fordi de, der går 
i kirke, kender den meget godt, og 
alle elsker den, når de lærer den. Men 
salmen er på en måde også meget ny 
og endnu ukendt udenfor kirken, den 
kom først med i Salmebogen i 2003. 
Den er bare så langtidsholdbar og et 
salmehit lige som »Du, som har tændt 
millioner af  stjerner«.

Tusind tak, Mia! Selv tak, Anne-Marie, 
jeg glæder mig, til vi skal synge den 
sammen igen i kirken! Ja, eller på 
græsplænen foran kirkerne!
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Onsdag er den store kordag i Viger-
sted og Kværkeby kirker. 

Her mødes børn og voksne fra 7-80 
år og synger sig glade. 

De er fordelt på 3 kor: 
Englekoret (1. - 4. klasse), Ungdoms-
koret (5. klasse og op) og Voksen-
koret.

Her i foråret har endnu flere 
mennesker opdaget, hvor vig-
tigt det er at synge sammen. 

ORGANIST MIA SKRIVER: 

VIL DU VÆRE MED I ET AF VORES KOR?

Sangen har forstærket vores 
følelse af at være en del af et 
stort og vigtigt fællesskab og 
over hele verden har mennesker 
sunget sammen fra deres alta-
ner og haver. 

I Danmark har vi en helt unik 
sangskat, som kan samle men-
nesker på tværs af generatio-

ner og i denne tid kan 
man kunnet opleve, 
at endnu flere men-
nesker har mærket 
glæden ved at synge 
sammen.  

I korene synger vi både 
danske og udenland-
ske sange. Vi lærer 
om noder og rytmer. 
Alle 3 kor medvirker 
ved arrangementer og 
gudstjenester i kirker-

ne. Børne- og ungdomskoret synger 
i Tivoli ved Børnekorenes Dag den 
sidste weekend i september. En årligt 
tilbagevendende begivenhed, som 
børnene altid glæder sig meget til. 

Korene ledes af organist og korleder 
Mia Engsager, som også skriver san-
ge til korene. 

Dette forår udkom musikfortællingen 
»Kongen der ikke kunne sove«, som 
Mia har skrevet musik til og indspil-
let med sit band Mias Musikalske 
Univers. Englekoret og Ungdomsko-
ret medvirker på udgivelsen og den 
er udkommet som node- og under-
visningsbog med flotte illustrationer 
på forlaget Dansk Sang og på cd og 
streaming. 

Vigersted og Kværkeby kirker har ind-
købt cd’er, som skal gives som gaver 
til børnefamilier med tilknytning til kir-
kerne. Vi glæder os til at kunne dele 
lidt gaver ud i denne tid. 

Udgivelsen skulle have været fejret 
med en flot releasekoncert på Bade-
anstalten i Slagelse Musikhus i april, 
nu er koncerten pga Coronakrisen 
flyttet til lørdag d. 29. august kl. 13. 

Engle- og Ungdomskoret starter igen 
efter sommerferien onsdag d. 12. 
august. Voksenkoret starter onsdag 
d. 2. september. Hvis du eller dit barn 
har lyst til at synge med, så skriv en 
mail til Mia: miaengsager@gmail.com 
eller ring og få en snak med Mia om 
korene på tlf. 26256490. 

Englekoret 1.- 4. klasse:  
Onsdag kl. 16-17.

Ungdomskoret fra 5.klasse:  
Onsdag kl. 17.15-18.45.

Voksenkoret:    
Onsdag kl. 19-20.30.

Alle 3 kor øver i Vigersted kirke. 
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Anne-Marie Nybo 
Mehlsen
Præst og som sådan født 
medlem af Menigheds-
rådet. Fungerer også som 
sekretær og kontaktperson, 
d.v.s. den der tager sig af 
personalet i hverdagen.

Irene Pedersen
Menighedsrådets nestor og 
længstsiddende medlem. 
Er med i Præstegårds-
udvalget og en enorm 
kilde til viden om Viger-
sted.

Lena Uldall Otto
Er med i kirkegårds-
udvalget og valgudvalget. 
Utrættelig med nørkleklub, 
læsekreds o.s.v. o.s.v. 
Fik Palladiusprisen på 
Stiftsmødet for sin store 
indsats.

Søren Vendler
Menighedsrådets anden 
suppleant.

Asger Bak
Menighedsrådets formand 
og som sådan ansvarlig 
for at indkalde og lede 
møder.

Inger Sønderby 
Vendler
Folkeskolelærer og menigt 
medlem af Menigheds-
rådet. Er ekspert for så 
vidt angår glasting og 
støbning af lys.

Janne Helene 
Simonsen
Menighedsrådets ene sup-
pleant tager som sådan 
aktivt del i møderne og er 
fyldt med gode ideer.

Søren Hansen
Menighedsrådets næstfor-
mand og kirkeværge og 
som sådan ansvarlig for 
vores bygninger. 
Er også med i Præ-
stegårds- og kirkegårds-
udvalg.

Uffe Toftager Larsen
Menighedsrådets kasserer 
samt medlem af valg-
udvalg. Uffe kigger hvert 
eneste bilag igennem og 
orienterer løbende om den 
økonomiske udvikling i 
sognet.

Mia Engsager
Menighedsrådets med-
arbejderrepræsentant. 
Mia er organist i Vigersted 
og Kværkeby kirker og 
leder et betydeligt antal 
kor.

Orienteringsmøde, fællessang og koncert

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
I skrivende stund kan vi ikke komme med en dato for dette arrangement. Følg venligst med på vores 
hjemmeside: www.vigersted-kværkeby.dk, vores Facebookside og i dagspressen!
I mellemtiden kommer her en lille præsentation af det nuværende menighedsråd. Valget til det nye råd 
finder, med mindre andet bestemmes, sted den 15. september i år. Alle er meget velkomne til at tage 
kontakt med menighedsrådet for at høre nærmere. Med venlig hilsen

Asger Bak
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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 
Bredagervej 60 · tlf. 57 52 52 35 · 
amnm@km.dk · Fridag mandag.

Sekretær Marianne Piil træffes onsdag 
formiddag påPræstevej 26, Benløse 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.
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

Sekretær Annette Hansen, Ro-
sengårdsvænget 15, annette-han-
sen1960@hotmail.com

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

SIDEN SIDST

VIGERSTED SOGN

DØDE OG BEGRAVEDE
02.02 Lis Ramona Elisabeth Hinge
13. 02 Geert de Place
15.02 Elly Rovina Ross
22.03 Jannie Wornham Rex

KVÆRKEBY SOGN
DØDE OG BEGRAVEDE
19.02 Knud Olav Nielsen

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. 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.
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Red mig, Gud
Red mig, Gud,  

for min sjæl er ved at drukne.
Jeg er sunket ned i dybt,  

dybt dynd,
der er ikke fodfæste,

jeg er på det dybe vand,
strømmen skyller over mig.

Jeg er udmattet af  
at råbe på hjælp

min hals er brudt i brand,
jeg stirrer længselsfuldt,

jeg har ventet og ventet på Gud.

Fra Bibel 2020: 
Salmernes Bog, kapitel 69,  

vers 2-4
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Vi ses

KALENDER FOR
JUNI · JULI · AUGUST 2020
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DAG TIDSPUNKT ARRANGEMENT STED

  5. juni 12.00 AFLYST Indvielse af Vigersted Bymidte. 
Vigersted Lokalråd     

Vigersted Bymidte v/ søen

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

Vigersted Kirke 
Kværkeby kirke

20. juni 13.00 Lørdag · Dåbsgudstjeneste Vigersted Kirke

21. juni 10.30 2. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste Kværkeby Kirke

23. juni 19.00 AFLYST Sankt Hansbål. Vigersted Lokalråd Sportspladsen Vigersted

28. juni   9.00
10.30 3. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste 

Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke

  5. juli   9.00
10.30 4. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste 

Valsølille Kirke
Vigersted Kirke

12. juli   9.00 5. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste Vigersted Kirke (LSK) 

19. juli   9.00 6. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste Kværkeby Kirke (LSK) 

26. juli   9.00 7. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste Vigersted Kirke (LSK) 

  2. aug.   9.30
10.30 8. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste 

Valsølille Kirke
Kværkeby Kirke

  9. aug.   9.00
10.30 9. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste 

Jystrup Kirke
Vigersted Kirke

16. aug.   9.00
10.30 10. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste 

Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke

23. aug.   9.00
10.30 11. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste 

Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke

30. aug.   9.00
10.30 12. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste 

Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke

  5. sept. 12.00 Lørdag · Konfirmation Vigersted Kirke

  6. sept.   9.30
11.30 13. søndag efter trinitatis · Konfirmation

Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke

12. sept. 10.30 Lørdag · Konfirmation Kværkeby Kirke

13. sept.   9.30
11.30 14. søndag efter trinitatis · Konfirmation

Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke

20. sept. 11.30-15.30 Kildemarked (forbehold for aflysning)
Vigersted Lokalråd    

Vigersted Bymidte v/ søen

Med for-behold for nødvendige ændringer


