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NYT FRA GYMNASTIK-
AFDELINGEN I VIF

Thomas Lausten er en af de frivil-
lige stjerner i VIF. Thomas har efter 
en årrække valgt at takke af som 
formand for gymnastikafdelingen, 
men fortsætter ufortrødent som 
instruktør for inliners. Gymnastikaf-
delingen har været meget taknem-
melige for hans store engagement 
som formand, hvor han bl.a har 
været instruktør på flere hold. Så 
en STOR TAK til Thomas for hans 
utrættelige indsats igennem årene 
som formand. Thomas´ mange for-
mandsopgaver er overtaget af 
gymnastikinstruktør Henny Soschak 
Hardt, jumpinginstruktør Bianca 
Olsen og inlinersinstruktør Lene 
Lundgren.

I den nye sæson ser vi frem til et 
nyt gymnastikhold, der vil holde til 
i gymnastiksalen om tirsdagen, 
hvor både Tik-Tok-interesserede 
drenge og piger fra 4.-6. klasse vil 
få mulighed for at dyrke klassisk 
rytmegymnastik med fx vimpler.

Inliners-familieholdet fortsætter 
med at træne 2-3 gange om ugen. 
Holdet vil i den kommende sæson 
være et familiehold, hvor hele fa-
milien træner sammen. Børn over 
10-12 år kan eventuelt efter nær-
mere aftale med trænerne før til-
melding få lov at deltage uden for-
ældre.

Crossgym kidz var overordentlig 
populært i den korte coronasæ-
son, så træner Søren Matthiesen 
har fået forstærkninger i form af 
Dorte Preisler Skau og Kim Gre-
gersen, så både teenagere og 
præteenagere kan blive behørigt 
fysisk udfordret.

Vi glæder os til at tage hul på en 
ny og forhåbentlig coronafrisæson 
i uge 36.

På vegne af  Instruktørgruppen
Forkvinderne i gymnastikafdelingen

Henny Sostack Hardt, Bianca 
Olsen og Lene Lundgren

VIL DU OGSÅ VÆRE EN STJERNE 
- ELLER VIL DU BARE TJENE LIDT PENGE

TIL SKIFERIEN?

Corona har sat sine 
spor alle steder. I 
VIF har det bl.a 
betydet, at det 
meste af årets 
gymnastiksæson har 
været aflyst, og der 
har næsten ingen 
kontakt været med 
forældrene. Det 
betyder, at vores 
normale rekrutte-
ringsmetode via 
mund til mund ikke 
har kunnet lade sig 
gøre.

Vi har heldigvis 
mange faste og 
trofaste instruktører, 
men barsel og 
lignende betyder, at 
der er behov for 
flere instruktører,
hvis alle hold skal oprettes i sæson 21/22. På de fleste hold er man 
flere om at dele instruktørrollen, så man står ikke nødvendigvis alene. På 
børneholdene er der nogle dygtige engagerede juniorinstruktører, der 
hjælper en. Alle instruktører tilbydes kurser i DGI, så man bliver klædt 
behørigt på til instruktørrollen. Man behøver således ikke være en gym-
nastikstjerne for at kunne blive en god gymnastikinstruktør (det er der i 
hvert fald flere eksempler på…), men det vil naturligvis være fantastisk, 
hvis man har erfaring fra gymnastikkens verden. Det vigtigste er dog, at 
man har lysten til at ville gøre en forskel og være en del af fællesskabet. 
Imidlertid mangler der specielt instruktører, som har lyst og evne til at 
varetage et springhold for indskoling/mellemtrin, så hvis du har evner i 
den retning (eller kender en med de evner), så er det meget eftertragtet. 
Men andre hold kan også være interesseret i at få tilknyttet nye instruk-
tører, som ud over betaling i form af taknemmelige børn også får et 
mindre honorar for indsatsen. Hvis man har lyst til at oprette et helt nyt 
hold, så er vi også åbne for den mulighed, da inlinersholdet godt kan 
afgive en haltid.

Hvis man kan afse 1-2 timer om ugen fra september til marts og vil høre 
mere om muligheden for at blive instruktør i gymnastikafdelingen, så skriv 
en mail til formand.gym.vif@gmail.com eller kontakt Henny Sostack Hardt 
(40454452), Bianca Olsen (60130842) eller Lene Lundgren (31909553). 
Vi ser frem til at høre fra flere nye frivillige stjerner.
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Forældre/barn (1-3 år)
Lørdag kl. 9.00-10.00 i Vigersted Hallen. 
Søskende er hjertelig velkomne.

Minispring (Årgang 15/16/17):
Tirsdag kl. 16.00-17.00 i Vigersted Hallen. 

Springlopperne (0.-3. klasse):  spring-
hold: Torsdag kl. 16.00-17.00 i Vigersted 
Hallen.

Rytme hold (4.-6. klasse): Tirsdag kl. 
17.30-18.30 i gymnastiksalen på Vigersted 
Skole.

Inliners familiehold: Tirsdag kl. 17.00 
-18.15, torsdag 17.00-18.00 og/eller lørdag 
kl. 8.00-9.00 i Vigersted Hallen.

Jumping fitness: Mandag kl. 19.15-20.15 
og/eller torsdag kl. 18.00-19.00 i gymnastik-
salen på Vigersted Skole.

CrossGym Kidz (5.-9. klasse):
Torsdag kl. 18:00-19:00 i Vigersted Hallen. 

Hatha Yoga: Mandag kl. 17.15-18.45 i 
gymnastiksalen på Vigersted Skole.

Zumba: Tirsdag kl. 19.00-20.00 i gymnastik-
salen på Vigersted Skole.

Vakse voksne (Gymnastik og samvær for 
seniorer): Torsdag kl. 9.30-11.00 i Vigersted 
Forsamlingshus. 

Holdoversigt med forbehold for ændringer!

SÆSON 2021/2022 

VAKSE VOKSNE - SENIORER
Det har nok været den mest mærkelige sæson i Vakse 
Voksnes historie, men jeg vil gerne takke både gym-
nastikholdet og billardfolket for godt fremmøde og 
hyggelige stunder.

Vi var meget glade for, at vi i efteråret på trods af 
corona-restriktioner, kunne mødes 10 personer til 
gymnastik. Billardfolkene måtte holde sig på 1. sal for 
sig selv. Vi måtte dog undvære vores juleafslutning på 
grund af skærpede restriktioner op mod jul. Fra påske 
har vi mødtes på torsdage kl. 10 ved Forsamlingshu-
set og gået tur i vores dejlige lokalområde.

Nu ser vi frem til en sommer med færre restriktioner 
og mange vaccinationer, så vi igen til september kan 
starte på en ny sæson for både kvinder og mænd fra 
både Vigersted, Kværkeby og andre omkringliggende 
lokalområder. Jeg ønsker alle en rigtig god og varm 
sommer og glæder mig til vi ses igen torsdag den 9. 
september kl. 9.30-11.00 i Vigersted Forsam-
lingshus.

   Sommerhilsner fra Berit 
Galberg instruktør mobil 22 21 23 25

CROSSGYM

Der har ikke været muligt at dyrke crossfit i hallen, men vores in-
struktører har gjort det muligt at træne udendørs tre gange om ugen.

Stor tak til alle instruktører i crossfit.

Kurt Noack

RYTME HOLD

Er du klar til en ny sæson og har du lyst til at være med 
på et hold, hvor vi skal have det sjovt, øve spring over 
gulv, balancere og mestre et håndredskab (vimpel)? Så 
er rytmeholdet noget for dig!

Holdet er for alle i 4. - 6. klasse, der har lyst til at være 
med uanset om du har dyrket rytmisk gymnastik før, 
eller er helt ny.

I løbet af sæsonen skal vi arbejde med rytme-sekven-
ser og meget andet, så vi er klar til at vise, hvad vi har 
lært til forårsopvisning.

Kom og vær med på et hold hvor vi vægter fællesskab 
højt og bliver rigtig gode til rytmisk gymnastik.

Vi glæder os til at se dig :-)

Holdet træner i gymnastiksalen tirsdage kl. 17.30 - 
18.30 fra uge 36.

Crossgym udendørs.
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NYT FRA DILETTANTEN

Efter en længere ufrivillig Coronapause glæder dilettanterne sig til at 
komme i gang igen.Vi har følgende aktiviteter planlagt:

STORMØDE afholdes i Vigersted Forsamlingshus torsdag den 3. juni 
kl. 19.30. På mødet lægges planer for den kommende sæson. Vil du 
høre mere om dilettantens arbejde, så mød op. Måske har du lyst til stå 
på en scene eller bidrage med gode ideer til stykker, tekster eller prak-
tisk arbejde? Vi kan altid bruge folk - både skuespillere, musikere, kostu-
mefolk, scenefolk, lydfolk, PR-folk, kagebagere mm. Medbring selv kaf-
fe/the, så sørger vi for kage.

REVYMØDE afholdes lørdag den 5. juni kl. 10.00 på Ågerupvej 28. 
Mød op, hvis du har lyst til at være med til revyen, enten som skuespil-
ler eller tekstforfatter. På dette møde snakker vi tekster til revyen, og vi 
fastlægger det videre forløb. Vi har en del tekster liggende i skuffen, da 
revyen sidste efterår måtte aflyses grundet Corona. Men de trænger til 
at blive støvet af og strammet op, og der er jo også sket en del ting si-
den efteråret, som måske kunne blive til en spændende, skarp og sjov 
revytekst. Så kom og vær med og få et godt grin, mens ideerne popper 
op og måske bliver til årets bedste revytekst- hvem ved! 

NOVEMBER-REVY - Sæt X i kalenderen den 19. og den 20. novem-
ber, hvor revyen opføres fredag aften og lørdag eftermiddag. Plejer der 
ikke at være høstrevy og høstfest i oktober? Ja da, men da en masse 
konfirmationer skal afvikles i eftersommeren, er Forsamlingshuset først 
ledigt i november. Så glæd jer til en festlig november-revy. Tag gerne 
familie og venner med, så vi kan fylde Forsamlingshuset med latter og 
festligt samvær efter en langvarig nedlukning. Mere om revyen i næste 
nummer af Lokalnyt.

Har du brug for yderlige oplysninger om dilettanten, så kontakt formand 
Morten Bech Haburg- mobil 20 64 22 19.

NYT FRA 
TRÆNINGSCENTRET

Træningscentret har været nedlukket 
siden december 2020. Vi håber at vi 
snart kan åbne igen. Vi er klar med et 
flot center, der er nymalet, og der er 
købt nye borde og stole.

Berit og Torben har brugt mange ti-
mer på at male alle hvide vægge i 
centret. 

Alle maskiner bliver rengjort, så cen-
tret er klar til åbning når det bliver 
meldt ud.

Så stor tak til Berit og Torben.

Kurt Noack

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

www.farvebuen.dk 

Michael Chiamchanthuek
Smålodsvej 35, 4100 Ringsted

Tlf. 57 52 52 57
Mobil 40 51 40 75

Træningscentret friskes op 
under Coronalukningen.

Nye caféborde.

Fra egnsspillet i Bymidten 
juni 2019 inden coronaen 
lukkede dilettanten ned.
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Siden sidst har vi holdt fastelavn, hvor 
vi slog katten af tønden. I påsken fik 
vi spist en masse æg i forskellige far-
ver, som vores høns havde lagt. 

Vi har fået nye dyr på gården - to dej-
lige kælegrise (Babe og Bertha), fem 
små geder og to marsvin. Efter flere 
års venten er der nu en lille kænguru-
unge, som bare er så kær, når den 
sidder i sin mors pung og kigger ud. 
Som de andre år glæder vi os også 
over de nye kaninunger, kyllinger og 
kattekillinger.

Som noget helt nyt starter vi i det 
små op med besøgsgård den 15. 
maj. Se mere på www.rosenmarksdy-
refamilie.dk    

Hvis I ønsker en plads hos mig eller at 
blive skrevet op på venteliste, kan I 
ringe til mig.

Med venlig Hilsen
Naturbørn v/ Annette Rosenmark

Snekkerupvej 58 
tlf. 22 87 98 37  

NATURBØRN I SNEKKERUP

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

Nørregade 25  |  ringsted@al-bank.dk

Voxm
eter, 2021

 
 

 
 

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

VIGERSTED LOKALRÅD

SØSKOVLANDET
Miljøstyrelsen har givet dispensation 
til etablering af et nyt Natur- og Aktivi-
tetshus i Vrangeskov, ligesom projek-
tet har fået tilsagn om støtte med kr. 
4,5 mio. fra Realdania og Lokale- og 
Anlægsfonden. Ringsted Kommune 
har også afsat kr. 3,0 mio. til projek-
tet. Desuden har Ringsted Kommunes 
Lærerforening givet tilsagn på ca. kr. 
250.000. Tak for det.
Vigersted Lokalråd er en del af ini-
tiativgruppen omkring huset. Se også 
Søskovlandets hjemmeside www.sø-
skovlandet.dk

BYMIDTEN I VIGERSTED
Desværre har mosegrisene ædt man-
ge af vores plantede småbuske. Øv. 
Så vi venter en sæson med genplant-
ning. Vi har nu afsluttet regnskabet 
for bymidteprojektet, som alt i alt løb 
op i kr. 855.548. Finansieringen er 
sammensat af kr. 500.000 fra kom-
munens helhedsplanpulje, forhåbent-
ligt kr. 100.000 fra Friluftsrådet og 
en masse frivillige timer beregnet til 
248.000 - og så lidt fra lokalrådets 
egen kassebeholdning på kr. 7.800. 
Tak til alle jer som gav en hånd med 
og jer der var lidt tilbageholdende 
ved fakturaskrivningen - og til Hum-
leore for de flotte kampesten. 
I korte træk har vi fået rigtig meget 
for pengene: Sø med rækværk, kam-
pesten, sandkasse, gynge, fitness-
stativ, bord-bænkesæt, flagstang med 

NYT FRA VIGERSTED LOKALRÅD
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byens flag - og ikke mindst et renove-
ret legetog til eventyrlige rejser.
Et projekt, som vi håber, at byen vil få 
glæde af i rigtig mange år.

RÅSTOFPLANEN
Der kom desværre ikke noget ud af 
Lokalrådets høringssvar vedr. Rus-
gårdsbakke som potentielt råstofom-
råde på den lange bane. 

HUNDEOMRÅDET
Lokalrådet vil arbejde for at vi kan 
etablere endnu en bænk i hundeom-
rådet længst mod øst ved de store 
skyggegivende træer. Der vil også 
blive placeret lidt flere kampesten i 
området. Her i foråret er der kommet 
endnu en stor gammel træstamme 
ind i området. Den kom frem ved op-
gravningen af søen i bymidten og er 
sikkert flere tusinde år gammel. Altså 
hundeår….
Også hundeområdets budget er nu 
afsluttet. Totalen blev på kr. 99.000. 
Finansieret af hundeaktier, frivillige 
timer og kr. 63.703 fra helhedsplan-
puljen. Her fik vi for pengene: Stolper, 
hegn, to låger, to dispensere, skilte, 
to bænke - en i området og et bord-
bænkesæt udenfor og vi fik også et 
gedigent stykke arbejde med monte-
ringen af Mads, som vi takker for det 
flotte arbejde.
Hundeaktier kan stadig købes ved 
henvendelse til Berit Galberg tlf.   
22 21 23 25.

Lokalrådets aktivitetsudvalg 
byder velkommen til Sankt 
Hansbål onsdag den 23. 
juni på den gamle boldbane 
bagved Børnehuset. Traditio-
nen tro har vi igen i år invi-
teret et Byrådsmedlem som 
båltaler denne gang er det 
Henrik Kjær, Enhedslisten.

Program: 
kl. 17.00 Grillene er klar til 
fri afbenyttelse

kl. 19.00 Båltale ved Hen-
rik Kjær, Ringsted Byråd

Efter talen tændes bålet, 
og der synges et par fæl-
lessange.

Tag familie, venner og naboer 
med og slå Jer ned på græs-
set og nyd Jeres medbragte 
madkurv og drikkevarer. 
Medbring tæpper eller borde/
stole efter behov.  Tag gerne 
bolde og andre legeting med, 
så børnene kan rende og lege 
sammen. Parkering ved Bør-
nehuset, Hallen og Skolen.

Vi håber at se rigtig mange til 
en hyggelig Sank Hans Aften. 

Yderligere oplysninger  
Berit Galberg 22 21 23 25

SANKT HANS 2021

Køgevej 3 · 4100 Ringsted
Tlf. 57610948 · www.aahøjcykler.dk
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Lokalrådet glæder sig til sammen med borgerne at 
holde indvielse af Vigersted Bymidte Grundlovsdag 
lørdag den 5. juni kl. 12.00 - ca.15.00. Der bli-
ver sang, musik og leg og mulighed for at købe dejlig 
frokost i Café Ingeborgs nye Foodtruck.

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  
og indvier derved bymidten.
Koncert med voksenkoret under ledelse  
af Mia Engsager.
Kl. 14.00 Musikgruppen »Halfdanskerne« -  
underholdende musikalsk indslag med sange 
af bl.a. Halfdan Rasmussen.
Kl. 15.00 Fællessang og afslutning. Der er efterfølgende plads til fri leg og hygge ved søen.

Voksenkoret synger for på fællessangene. Menighedsrådet og andre frivillige, samt kokken og de særlige med-
arbejdere fra Café Ingeborg laver og sælger frokost fra Foodtrucken. Der laves et caféområde med borde/stole/
bænke. Lokalrådet sælger kaffe & kage samt øl & vand. 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 »Halfdanskerne« til Kirken.

Med forbehold for Coronarestriktioner: Arrangementet afholdes kun, hvis forsamlingsforbudet på max. 
100 personer er ophævet den 5. juni.

KOM TIL FESTLIG INDVIELSE AF VIGERSTED BYMIDTE

Kildemarked ved søen søndag den 19. september kl. 11.30-15.30

Lokalrådet holder Kildemarked ved søen i Bymidten, hvor lokale borgere kan få en gratis bod-
plads på 3x3 meter og sælge alskens ting og sager. Bodplads kan først bestilles fra 1. sep-
tember hos Marianne Piil på morpiil@piil-gruppen.dk  Brug sommeren på at rydde op i dine 
gemmer og sælg tingene i en bod så andre kan få glæde af dem.

Husk at så solsikke- og græskarfrø i haven, så du kan deltage i den store solsikke- og græskar-
konkurrence og måske vinde præmier for de flotteste, største eller sjoveste eksemplarer. Vi 
glæder os til en rigtig familiedag med masser af boder, underholdning og hyggeligt samvær.

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

SKAL DU HAVE EN BOD PÅ KILDEMARKEDET?
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VIGERSTED SKOLE
www.vigersted-skole.dk

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

Skoleleder
Annette Hjorth tlf. 5762 7602

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

Afdelingsleder 
Thomas Kløve Panzio
tlf. 5762 7603

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

NY AFDELINGSLEDER PÅ VIGERSTED SKOLE
Vi har pr. 1. maj 2021 ansat Karin Nødgaard som ny afdelingsleder på 
Vigersted Skole.

Frem mod sommerferien skal tiden for Karin bruges til at lære eleverne, 
forældre og medarbejdere at kende samt introduceres til Vigersted Skole.

Karin kommer til at få ansvar for 0. - 5. klasse og SFO.

Vi glæder os til samarbejdet.
Annette Hjorth

Skoleleder Vigersted Skole
anhjo@ringsted.dk 

RINGSTED DAGPLEJE
Leder Lone Schiøtt
Tlf. 57 62 81 20
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MINIBOGBUSSEN

Fjellebrovang v/ Fjellebrohuse 34
Onsdag kl. 16.45 - 17.15

Nordbæksvej v. Legepladsen 
Onsdag kl. 17.30 - 17.45

Vigersted Forsamlingshus
Onsdag kl. 18.00 - 19.15
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HEN OVER FORÅR OG 
SOMMER ER DER KOMMET 
LIDT MERE GANG I ARRAN-
GEMENTERNE
Vi bestræber os på at gennemføre 
mest muligt i denne sæson – Covid-
situationen taget i betragtning.

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

Måske har du også lyst til at være en 
del af de forskellige arbejdsgrupper, 
der passer og plejer reservatet. Kun 
ved deres hjælp kan reservatet frem-
stå så besøgsvenligt og velholdt som 
nu.   

FUGLERESERVAT.DK
www.fuglereservat.dk

 

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

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

Mail: info@fuglereservat.dk

SÅ ER DER FULD GANG I 
FUGLERESERVATET - OGSÅ DIN 
FAMILIE KAN FÅ SPÆNDENDE
 NATUROPLEVELSER TÆT PÅ

KOMMENDE   
ARRANGEMENTER 
•  Se hjemmesiden    
 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 

Heldigvis er der medlemmer, der 
bruger tid og kræfter på vedlige-
holdelsen. Det sikrer et pænt og 

besøgsværdigt reservat.
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VIGERSTED BØRNEHUS
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VIGERSTED BØRNEHUS

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

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

MASSER AF GANG I DEN BÅDE UDE OG INDE

I foråret har børnene bl.a. holdt fastelavnsfest, lavet påskepynt og arbejdet med 
naturtema. Den 1. maj sendte vi en håndfuld kommende skolebørn afsted i 
spire-SFO. Vi ønsker jer rigtig god fornøjelse i både SFO og skole! I de kom-
mende måneder starter mange nye børn og både personale og forældrebesty-
relse har ideer til mange aktiviteter og arrangementer så der vil fortsat være 
masser af gang i den både ude og inde. 

Alle interesserede kan læse mere om Vigersted Børnehus på vores flotte hjem-
meside vigerstedboernehus.aula.dk hvor der også er mange fine billeder. 

På vegne af  bestyrelsen
Julie Torpe Hansen

Solsikker og valmuer spiser 
madpakker under deres dejlige 

nye halvtag.

vigerstedboernehus.aula.dk

Klokkeblomsterne har travlt 
med at samle affald i den store 

affaldsindsamling.

Kyllingerne er søde og børnene 
har fulgt deres opvækst lige 

fra klækningen.

Klokkeblomster i dyb koncen-
tration om at male påskeæg. Margueritterne slog katten 

af  tønden udenfor.
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VIGERSTED FORSAMLINGSHUS 
www.vigerstedforsamlingshus.dk

Tegltaget på forsamlingshuset er ble-
vet udskiftet og skorstenen er repa-
reret. Det er blevet flot og som alle 
kosmetiske operationer har det været 
dyrt. Støtteforeningen har brugt man-
ge penge af formuen, men det var 
nødvendigt og derfor pengene værd.

Den næste store opgave er udskift-
ning af tag over store sal og scene.

Vi har lavet en renoveringsplan og sø-
ger både små og store fonde, og vi 
håber at rigtig mange vil støtte os.

Omkring nytår rundede vi 100 med-
lemmer i Støtteforeningen. Af dem har 
hele 68 valgt at fortsætte medlemska-
bet, og et par helt nye er kommet til. 
Vi håber at resten af medlemmerne 
fra 2020 også kommer med.

Udover et medlemskab af støttefor-
eningen er der et par andre måder at 
hjælpe huset på.

Du kan støtte ved at købe en tagaktie. 
Du får helt sikkert ikke udbytte eller 
kursgevinst. Til gengæld hjælper du 
med at bevare rammen om en 

FORÅRET HAR BUDT PÅ EN ANSIGTSLØFTNING AF DE STORE

11

masse nuværende og kommende fæl-
lesskaber i Vigersted Forsamlingshus.

Vi udsteder støtteaktier for alle beløb. 
Dog minimum 100 kr. Ved støttebe-
løb på 5.000 og derover, kommer dit 
navn eller firmanavn på en smuk plade 
ophængt i hallen i Vigersted Forsam-
lingshus. Dertil sender vi et takkebe-
vis, som du kan ophænge i dit hjem 
og bevise din filantropi overfor dine 
bekendte og din familie.

Skulle der mod forventning være pen-
ge tilbage efter renoveringen, kan 
du være forvisset om, at pengene 
går til yderligere renoveringer. Vin-
duer og gulv har begrænset leve-
tid.

Skulle I kende til en skjult formue 
et sted, så grav den op og hjælp 
til med at betale taget.

Alle kontaktoplysninger kan ses 
på foreningens hjemmeside 
www.vigerstedforsamlingshus.dk.

I april meddelte Ringsted Kom-
mune at Forsamlingshuset er fri- 

BLIV MEDLEM AF 
STØTTEFORENINGEN

Det koster 300 kr. om året.

Betal 300 kr. på 
MobilePay 156 978

Eller på kontonummer 4426 
4955189086.

Send en mail til vigerstedfor-
samlingshus@gmail.com, når 

du har betalt.

Så er du tilmeldt vores 
nyhedsbrev.

 

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

www. eselektrikeren.dk 

ES-Elektrikeren A/S 
Bækgårdsvej 41B 

4140 Borup 
  

 

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

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

                                                                       

            
. 
 
 

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

taget for ejendomsskat. Det er en be-
sparelse på knap 14.000 kr.

Vi inviterer på et tidspunkt til arbejds-
dage, men vi skal lige have corona 
væk. Der er en masse mindre opga-
ver, der skal ordnes. Maling, fugeud-
kratning, lettere murerarbejde venter. 
Hovedrengøring bliver også nødven-
dig efter de store projekter.

Vi håber meget at efteråret kan byde 
på gensyn med de faste brugere. Og 
så håber vi, at festglade mennesker 
atter kan blive døbt, konfirmeret, gift 
og fejret på behørig vis.

Med venlig hilsen
Torben Dan Jensen

Sekretær i Støtteforeningen for 
Vigersted Forsamlingshus

tlf. 22 44 85 74
email: mot.jensen@gmail.com

Og det er også 
pænt fra haven.

Tag og skorsten tager 
sig godt ud fra Bygaden.
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FJELLEBRO - KVÆRKEBYEGNENS BORGERFORENING

KVÆRKEBY IDRÆTSFORENING
www.kvaerkebyif.dk
Klubhuset, Kværkebyvej 6A, 
tlf. 5752 57 58

Formand Linda Henriksen, 
tlf. 20 96 46 81 
mail: linda@kvaerkebyif.dk

KIF’s Venner, www.kifs-venner.dk, 
Bo Just, tlf. 61225864
formandkifsvenner@gmail.com

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

SIDEN SIDST
Der er ikke meget nyt fra Kværkeby 
Sogn siden sidste udgave af Lokalnyt. 
Vi har naturligt nok ikke afholdt arran-
gementer i vores lokalområde, og mø-
derestriktionerne har også begrænset 
vores mødeaktivitet. Vi har ikke fået 
afholdt vores generalforsamling, så vi 
glæder os i skrivende stund til, at for-
holdene bliver normaliseret, så vi kan 
komme videre med de mange ideer, 
bestyrelsen har tumlet med op til den 
ventede generalforsamling. Men vi er 
klar til at tage fat, når det bliver sikkert 
at samles igen. Men der er selvfølge-
lig meget, der skal samles op efter 
godt et års stilstand.    

BOLIGBYGGERI OG INDKØB
Mens vi har haft vores ufrivillige pau-
se, er der sket en hel del omkring 
planerne for udviklingen/udbygnin-
gen i og omkring Kværkeby. Planerne 
for området mellem Nordbæksvej og 
Bjergvej, der er længst fremme, har 
måske en sidegevinst omkring daglig-
vareindkøb. Et samarbejde med Høm 
Brugs er i hvert fald nævnt, men pla-
nerne er ikke helt klare endnu. Men 
på facebook og i dagspressen har 
dette været nævnt, og vi er i hvert 
fald nogle, der håber, det kan blive en 
realitet. Det vil gøre vores lokalom-
råde endnu mere attraktivt - både for 
tilflyttere og dem, der bor her i forve-
jen. Også på den anden side af Nord-

bæksvej er der gang i byggeplanerne, 
så vi må da tilstå, at byggefirmaerne 
endelig har fået øjnene op for vores 
lokalområde. Det bliver spændende 
at følge udviklingen, men man skal 
også lige huske på, at flere tilflyttere 
betyder øget trafik i vores landsby, og 
dette skal der selvfølgelig også tages 
højde for, inden problemerne opstår.    

BANEDANMARK
Ligesom vi troede, at de vilde planer 
med en jernbane gennem landsbyen 
var fortid, så kom BaneDanmark med 
en ny genial plan eller to! Begge pla-
ner får konsekvenser for vores sogn. 
Det værste scenarie er planen om en 
bane, der passerer mellem Kværkeby 
og motorvejen. Denne bane vil pas-

Formand & sponsorkontakt: 
Finn Andersen 

Næstformand: 
Thomas Kroghhøj 

Kasserer: Mogens Dinesen 

Sekretær: Annette Andersen 

Indkøb og PR: Pia Krogh 

BESTYRELSE

sere Kværkebyvej, motorvejen, Køge-
vej og så jernbanen mellem Roskilde/
Køge og Ringsted. Vores sogn bliver 
totalt splittet, og hvad med Kværkeby 
Friskole?? Endnu engang skal der 
kæmpes for vores landsby og Fri-
skole. Den anden løsning har knap 
så store konsekvenser, men her kø-
rer banen »bare« igennem Adamshøj 
Gods. Begge løsninger får også store 
konsekvenser for Adamshøj-området. 
Så når I læser dette, håber jeg, at der 
har været afholdt et borgermøde på 
Kværkeby Friskole med ansvarlige 
folk fra BaneDanmark! Vi vil have en 
forklaring.

Mange hilsner fra
Fjellebro - Kværkebyegnens 

 Borgerforening

12

Følg os på facebook
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KVÆRKEBY FRISKOLE

KÆRE ALLE SAMMEN

Solen skinner nu dejligt over Kværke-
by Friskole, her på en råkold forårsdag 
sidst i april. Livet på skolen er stadig 
præget af Coronaens negative ind-
virkninger, men vi kan samtidig mær-
ke, at pulsen og livet langsomt er ved 
at finde lidt tilbage til en hverdag. Dog 
er det stadig nødundervisningen, der 
sætter dagsordenen og savnet af at 
kunne udfolde fællesskabet på skolen 
er rigtig stort. 

Der er nu kun en uge til at vores 9. 
klasse sætter sig ved det grønne bord 
for at gå i gang med de skriftlige prø-
ver i dansk, matematik og engelsk og 
vi har virkelig gjort alt hvad vi kan for 
at hjælpe dem på bedste vis i denne 
ekstraordinære og særlige tid. 

Lige nu krydser vi fingre for, at den 
rigtig gode udvikling, som vi har set 
omkring smittespredningen i landet 
fortsætter og at vi med den stigende 
andel af befolkningen, der bliver vac-
cineret kan sikre, at vi får normaliseret 
vores hverdag.

MOBIBBEN OPSÆTTES 
VED SKOLEN
Vi har også været så heldige at få mu-
ligheden for at få Mobibben til sko-
len. Mobibben er det mobile biblio-
tek, som kommunen sætter op rundt 
omkring i kommunen og det sikrer at 
borgerne uden for Ringsted by har 
mulighed for at låne bøger lokalt. Vi 
er rigtig glade for at det er lykkes at 
få den placeret ved skolen, da det gi-
ver vores skolebørn nogle rigtig gode 
muligheder for at finde læsestof, som 
de kan underholde sig med og blive 
kloge på.

Det er selvfølgelig samtidig et mobilt 
bibliotek for alle borgerne i lokalsam-
fundet og vi kan derfor alle glæde os 
til at kunne tage det i brug.

Det var alt for denne gang. 

Med håbet om, at I alle får en dejlig 
god og varm sommer, hvor Coronaen 
ikke fylder for meget.

Mange varme sommerhilsner
Jan Glerup, Skoleleder

ETABLERINGEN AF  
NYT LYSKRYDS

Vi er nu lige ved at kunne indvie det 
nye lyskryds, som vi har fået etableret 
ude ved Køgevej og det glæder vi os 
utroligt meget til. Det giver nemlig vo-
res børn nogle helt andre sikre trafik-
forhold end de meget farlige forhold, 
som mange af vores bus- og cykel-
børn skulle krydse hver dag.

Vi vil på et senere tidspunkt etablere 
vores egen skolepatrulje, men vores 
medarbejder, der skal stå for skolepa-
truljen kan først komme på det nød-
vendige kursus i efteråret. 

Vi venter stadig på at få igangsat 
etableringen af 80 ekstra parkerings-
pladser ved skolen. Der mangler sta-
dig noget afklaring omkring finansie-
ringen, men vi håber på, at det snart 
falder på plads. Virkeligheden er 
nemlig, at der er stort pres på de P-
pladser som vi har lige nu, når der af-
leveres om morgenen og det samme 
pres kan der også være omkring ar-
rangementer på skolen og når KIF har 
arrangementer i idrætsforeningen. 

13

 

 

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

www.kvaerkebyfriskole.dk

Søgade 26, 4100 Ringsted

Søgade Begravelse
3639 5810
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Nutidens Danmark påvirker vores pi-
ger uanset alder, så alle pigespejdere 
i vores gruppe er i gang med Handy 
Girl mærket, hvor de prøver kræfter 
med skruemaskiner og deres råstyrke 
i fællesskab.

Smutterne (0.-2. klasse) øver sig på 
værktøj og, hvad der er forskel på at 
gøre det i hånden og have en maski-
ne til det. Hvis du spørger dem om 
hjælp, vil du lægge mærke til, at de 
går rundt og øver sig på, hvad alt 
værktøj hedder i værktøjskassen. Ud 
over Handy Girl mærket har de lært 
om skrald, hvor meget det fylder i na-
turen, hvor nedbrydelige forskelligt 
skrald kan være og, hvor vigtigt det 
er, at vi skal være mere klimabevidste.

Rævene (3. klasse) har lært at bygge 
fuglekasser, kigge på værktøj og bru-

DE GRØNNE PIGESPEJDERE
www.vigerstedspejder.dk

Vi er åbne for alle piger, så hvis du synes, at spej-
der er sjovt, er du velkommen hos os. Hvis du 
desværre ikke bor i nærheden, så få mere infor-
mation på De Grønne Pigespejderes hjemmeside: 
https://pigespejder.dk/

Med Venlig Hilsen  
Marie Lindstrøm Jørgensen

Marie.lindstroem@godmail.dk

ge deres hænder. Derfor skal de snart 
til at bygge en bivuak, for når man 
bygger en bivuak, handler det om 
sammenhold, at man er stærkere i 
fællesskab. Rævene har også lært om 
FN’s 17 verdensmål, at de alle sam-
men hænger sammen, at man ikke 
kan vælge, at kun en ting er vigtigere 
end resten.

Pingvinerne (6.-7. klasse) er i gang 
med at lave en flytbar sofa ud af 
Europapaller. Det er et spændende 
arrangement og udfordrende, da de 
ikke har prøvet det før, men vi er flere, 
som tror på, at det bliver et mester-
værk, og de kommer sikkert til at 
hjælpe til med at lave flere. Vores mo-
biler kan være fantastiske, men hvad 
sker der, hvis de løber tør for strøm, 
og du ikke har noget elektronik om-
kring dig? Det er Pingvinerne i gang 

med at finde svaret på. De lærer om 
navigation i stjernerne og kompas, 
hvordan du kan vide, hvilken vej du 
skal ud fra naturen.

Den udfordrende og fantastiske store 
smutte-landslejr Terre bliver afholdt 
hjemme i Bjerghytten. Derfor er smut-
terne i gang med at øve sig på at 
sove ude dog med deres forældre. 
Rævene øver sig også, da det kan 
være svært at huske på alle de ting, 
som de skal pakke ned i deres taske. 
Selvfølgelig skal vores Pingviner med, 
men de er så store, at de sagtens 
bare kan tage af sted.

Grundet Corona bøjede leoparderne 
(9. klasse) reglerne lidt, derfor sov vi 
to gange i Shelter i marts måned, da 
vi i februar måned havde vores 2. ka-
rantæne med stramme regler om ikke 
at sove tæt sammen. Ud over Shelter 
mærket får de lov til at være Stab til 
Terre lejren, og det glæder vi os til.

 Nadja Gylling Jørgensen (leopard).

FN´s 17 Verdensmål
Pingvinerne øver sig 
på teltopsætning.

Skralde indsamling.
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HILSEN FRA VIKAR-PRÆSTEN
Samtidig med, at foråret meldte sin ankomst i Danmark med sol, sne 
og hagl, som det er typisk for det danske vejr, meldte tilbuddet om at 
blive hos jer sig også. Tilbuddet fra biskoppen over Roskilde stift lød på 
et fuldtidsvikariat frem til den 31. december, og jeg takkede ja med det 
samme! For jeg er glad for at vikariere hos jer i Vigersted og Kværkeby, 
det må jeg indrømme. Jeg nyder godt af turen herned gennem landsbyer 
og naturskønne områder, dygtige kolleger, gode menighedsråd og en 
sød menighed.

Foråret i kirkerne kommer til at stå i konfirmationens tegn, og så ser vi 
frem mod en sommer med masser af babyer, der skal døbes. Mange 
lørdage står i dåbens tegn, og det er jo netop vores fineste opgave som 
kirke: At døbe.

Med de nye restriktioner, der lige er tikket ind, mens jeg sidder og skri-
ver, lyder det til, at vi endelig må samles lidt flere end vi har været vant 
til siden jul, og endelig må vi synge sammen igen. Det tror jeg, der er 
mange, der har savnet - det har jeg i hvert fald. Jeg har taget mig selv i 
at stå og nynne oppe foran alteret, men nu kan vi godt få varmet stem-
mebåndene op, for nu kan vi synge i kor med alle de sangglade og 
solglade fugle.

Selvom vi åbner mere op som land, betyder det desværre ikke, at epide-
mien helt har sluppet sit tag i os. Der er mange, der er ensomme under 
corona, hvis sociale liv er blevet besværet, og som er blevet ensomme, 
så husk, at I altid er velkomne til at ringe eller skrive til mig, hvis I har 
brug for én at tale med. I finder min mail og mit telefonnummer her i 
bladet og på kirkens hjemmeside.

Masser af  varme hilsener
Mie Jeppesen Højholt

Foreningen Vigersted-
Kværkeby Lokalnyt
Ringsted Kommune
CVR 18199335

Der indkaldes til generalfor-
samling tirsdag den 22. juni 
kl. 16.00 i Tiendeladen ved 
Vigersted Kirke.

Dagsorden i henhold til ved-
tægterne.

Forslag der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen, skal 
inkl. begrundelse være frem-
sendt skriftligt senest 7 dage 
før generalforsamlingen til As-
ger Bak, mail: asger@abglobal.
dk.

Tilmelding er nødvendig og fore-
tages til Berit Galberg på berit@
galberg.dk eller 22212325

Med venlig hilsen
Vigersted-Kværkeby Lokalnyt

GENERAL-
FORSAMLING

Kære Vigersted og Kværkeby sogne! 

Det har været en lang sygemelding og nu er jeg meget glad for at være kommet til kræfter igen. Men, - og der 
er et »men«: Det har sat sine spor. Hvis jeg vender tilbage til det samme, som var næsten intet hændt, så varer 
det nok ikke så længe, inden stressen melder sig igen. 

Derfor har jeg fået lov til at tage fat på præstearbejdet for fuld kraft i andre omgivelser. Fra 15. april er jeg i Køng-
Svinø med bistand til Præstø-Skibinge og opgaver med Kirke-Skole tjeneste. Året ud har jeg orlov fra Vigersted - 
Kværkeby. Det er en mærkelig fornemmelse, for jeg har været meget glad for Vigersted og Kværkeby - og holder 
meget af alle jer, jeg har lært at kende og været præst for i de lidt over 20 år. Samtidigt er jeg taknemmelig for 
at få denne mulighed for at »præste« videre i en helt anden sammenhæng og mærke, at motoren igen kan trække. 

Jeg ønsker jer af hjertet alt godt og velsignet og ved, at I er i gode hænder hos Mie Jeppesen Højholt.

Jeg har ord til jer alle sammen: TAK! Der er meget, der skal afklares og store projekter for menighedsrådene at 
arbejde med, - alt muligt velsignet og gode kræfter ønsker jeg jer i det! 

NYT FRA PRÆST ANNE-MARIE
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Skal du starte i 7. klasse på Viger-
sted eller Kværkeby skoler, og vil 
du gerne konfirmeres i 2022? Så 
skal du læse med her!

Corona har vendt op og ned på 
hele verden, og den har også på-
virket konfirmationerne. Det vil 
sige, at vi i år har nogle små kon-
firmationer i maj, men størstedelen 
af konfirmanderne bliver konfir-
meret den 28. og 29. august. De 
skiftende restriktioner har gjort, 
at 2021-konfirmanderne mest er 
blevet fjernundervist, men vi kryd-
ser fingre for, at det bliver bedre i 
næste sæson.

Indskrivningen til KONFIRMAND 
2022 kommer til at foregå efter 
en konfirmandvenlig forklarings-

gudstjeneste, og de kommer til at 
ligge:

Søndag den 15. august kl. 
10.30 i Kværkeby for dem, 
der kommer fra Kværkeby 
Friskole.

Søndag den 22. august kl. 
10.30 i Vigersted for dem, der 
kommer fra Vigersted Skole.

Konfirmationsforberedelsen kom-
mer til at ligge onsdage fra kl. 
14.15-15.45 for elever fra Viger-
sted Skole og torsdage 13.30-
15.00 for elever fra Kværkeby Fri-
skole. Ved indskrivningen i august 
får I nærmere information om un-
dervisningens forløb  og de prakti-
ske detaljer som mødesteder.

Konfirmationsforberedelsen star-
ter i uge 35, det vil sige, at første 
undervisningsgang i Vigersted er 
onsdag d. 1. september og første 
undervisningsgang i Kværkeby er 
torsdag den 2. september.

Hvis du har spørgsmål, er du vel-
kommen til at sende mig en mail 
på: mimj@km.dk

Varme hilsener - og vel mødt!
Sognepræst Mie Jeppesen Højholt

KONFIRMAND 2022

vigersted-kvaerkeby.dk

  

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

 

KONFIRMATION
Konfirmation i Vigersted Kirke 
er den første søndag i maj 
(undtagen, hvis den falder 
sammen med Pinsen).

Konfirmation i Kværkeby Kirke 
er den anden søndag i maj 
(undtagen, hvis den falder 
sammen med Pinsen).

Osted Slagter og selskabslokale
v/ Kennet Hansen

Fugletoften 6, Osted
tlf. 46 49 70 44
www.slawter.dk
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I slutningen af februar modtog vi 
en rapport fra Cowi, som inde-
holdt en udførlig redegørelse for 
de undersøgelser der var foreta-
get, to forslag til en renovering og 
et prisoverslag for disse renove-
ringer. Den ene af disse beskrev 
en renovering med præstebolig i 
vestlængen og således med fuld 
udnyttelse af både stue- og tag-
etage samt nyindretning overalt. 
Den anden beskrev en renove-
ring uden præstebolig, hvor kun 
stueetagen udnyttedes og hvor 
den eksisterende rumopdeling i 
store træk bibeholdtes. Indeholdt 
i denne løsning var opførelsen af 
en separat præstebolig

Af de økonomiske overslag frem-
gik det imidlertid, at løsningen 
med kombineret præstebolig og 
præstegård ikke syntes at være 
forsvarlig.

Denne rapport blev naturligvis 
også fremsendt til Provstiudvalget, 
som herefter afholdt et møde med 
kun dette punkt på dagsordenen. 
Som resultat af dette møde mod-
tog menighedsrådene en skrivel-
se, der, kort fortalt, udsagde:

• Der kan indrettes to menig-
hedshuse, som ikke, ud over de 
sognspecifikke faciliteter, må have 
identiske ekstrafaciliteter. Det 
ene af disse skal endvidere huse 

tjenstlige lokaler for kirkernes fæl-
les personale.

• Der skal, som første prioritet, op-
føres en tidssvarende separat præ-
stebolig. Menighedsrådene opfor- 
dres til at undersøge muligheder-
ne herfor i begge sogne.

• Ved udvælgelse af de endelige 
løsninger vil de økonomiske kon-
sekvenser blive vægtet højt.

På denne baggrund vedtog et e-
nigt Vigersted-Kværkeby Præste-
gårdsudvalg at henstille til menig-
hedsrådene at vedtage:

• At iværksætte en undersøgelse 
ved to uafhængige arkitektfirmaer 
om mulighederne for at opføre en 
præstebolig i henholdsvis Viger-
sted og Kværkeby sogne, samt 
fremkomme med et skøn over den 
hermed forbundne økonomi.

• At fremskaffe tilbud fra to ingeni-
ør-/arkitektfirmaer på at udarbejde 
et projekt med tilhørende udbud 
på renovering af Vigersted Præ-
stegård i henhold til det forslag 
(nr. 2), som Cowi er fremkommet 
med. Afhængig af disse priser 
skal menighedsråd/provstiudvalg 
beslutte, om projekt og (uforbin-
dende) udbud skal gennemføres 
for derved at fastlægge, hvad den 
reelle udgift til renovering vil be-
løbe sig til. (SH bemærkning: Det 

må således antages at, at hvis det-
te skønnes at blive for bekosteligt, 
vil renovering ikke blive udført og 
der må findes en anden løsning.)

På et efterfølgende møde i Viger-
sted menighedsråd vedtoges det 
at godkende denne henstilling. På 
et ligeledes efterfølgende møde i 
Kværkeby menighedsråd vedto-
ges det ikke at godkende præste-
gårdsudvalgets henstilling.

Som en konsekvens af ovenståen-
de er processen i skrivende stund 
nu sat i stå og kommende møder 
og drøftelser, med sandsynlig ind-
dragelse af provstiudvalget, vil 
vise, hvad der herefter skal ske.

Søren Hansen

LIDT MERE OM PRÆSTEGÅRDEN I VIGERSTED

PÅSKESKATTEJAGTEN I HUMLEORE SKOV 
Tak til alle jer, der deltog i skattejagten i Påskeugen. Onsdag d. 7. april gennemså præ-
sten de i alt 13 »tipskuponer«, der var afleveret i postkasserne.  Otte havde svaret rigtigt 
på alle 13 spørgsmål. 3 svarede rigtigt på 12 spørgsmål og 2 svarede rigtigt på 10 
spørgsmål. Det er alt sammen meget flot klaret!

Præsten puttede de 8 rigtige foldet ens sammen i en stor papirspose og rystede meget 
grundigt, og så gik jeg over til en nabo, der uden at kunne se, hvad der var i posen, trak 
3 ud.

Vinderne af Påskeharen er: Nikoline, Cecilie og (fælles): Alvilde, Osvald og Vilfred. 
Stort tillykke! De har allerede fået præmien samme dag og alle blev glade.

Mange har fortalt, at det var en hyggelig skattejagt og at det var en fin oplevelse. Tak 
for det. Superflot klaret af alle, der deltog!  De indleverede tipskuponer er nu i Tiendeladen, hvis nogen vil have 
deres egen med hjem. 

Anne-Marie og menighedsrådene

Alvilde på skattejagt
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»WITHIN THE SPIRIT« 
Torsdag den 9. september kl. 19 i Vigersted kirke: Spirituals og andre sjælfulde sange

Her er et musikalsk makkerpar, der i dén grad går direkte til kernen af 
musikken - ærligt og hudløst, 100 % i nuet!  Ved denne koncert bliver 
kærligheden til deres fælles musikalske udgangspunkt med dybe rød-
der i gamle spirituals, gospel og blues levet ud. 

Michael Sundings sprudlende klaverspil rummer hele spektret fra det 
storswingende til det skrøbelige og lægger op til Margrete Grarups 
imponerende vokal, der fylder rummet ud. Det er intenst, også når 
Sunding tager téten på sangene, og løbende slanger deres stemmer 
sig ind og ud mellem hinanden og smelter sammen til et samlet udtryk.
Det er dragende, inddragende, og man må som publikum bare lade 
sig rive med - og måske synge med - på den musikalske rejse og nyde 
oplevelserne undervejs!

De har et nyt album »Within the Spirit« på gaden og det følger op på 
den forrygende succes med deres »PH PÅ NY« fra 2019, hvor de med 
kærlige smil friskede Poul Henningsens viser op. 

Kom og få en skøn koncertoplevelse!

VIGERSTED & KVÆRKEBY KIRKER
vigersted-kvaerkeby.dk

18

Endelig! Foråret er her og landet åbner stille og roligt op efter en lang vinter i coronaens tegn. 

I kirkerne har sangen virkelig været savnet. Ingen fællessang ved gudstjenesterne, korene har måttet holde en 
lang pause og hele vinteren har babysalmesang, musikalsk legestue, nørkleklub og sangcafé ikke været muligt. 
Alle de ugentlige aktiviteter, som skaber fællesskab og nærvær, har vi været afskåret fra.

Men nu begynder det at lysne. Englekoret og ungdomskoret begynder så småt at mødes igen - dog kun udendørs. 
I maj håber vi også på, at voksenkoret kan mødes nogle gange udendørs, så hvis du hører smukke stemmer i 
Vigersted, når du er ude at gå tur med hunden, så ved du hvorfor.

Vi håber at kunne starte alle andre aktiviteter op igen efter sommerferien. 

Det er også blevet tid til at sætte kryds i kalenderen og begynde at glæde sig. Der er nemlig koncerter på vej til 
efteråret:

Torsdag den 9. september kl. 19 i Vigersted kirke: »Within the spirit« med Margrete Grarup og Michael 
Sunding (se opslag herunder).

Torsdag den 30. september kl. 19 i Vigersted kirke: Vigersted kirkes 
orgel fylder 50 år: Jubilæumskoncert og foredrag ved organist Erik 
Kure.

Tirsdag den 26. oktober kl. 19 i Vigersted kirke: Jane & Shane - irsk 
folkemusik-duo (se foto tv).

Onsdag den 15. december kl. 19 i Kværkeby kirke: Julekoncert med 
»Den gamle Sangskat«.

Alle koncerter er gratis. Det er pt. ikke muligt at bestille plads, da vi endnu 
ikke ved, hvor mange vi må være samlet til den tid. Hold øje med kirkernes 
hjemmeside, Facebook og dagspressen, når vi nærmer os.  

MUSIK I KIRKEN
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HVOR HENVENDER
 MAN SIG VED DÅB, 
BEGRAVELSE MM.?

DÅB - aftales med sognepræsten.

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

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

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

Konstitueret sognepræst
Mie Jeppesen Højholt
Vigersted Bygade 33
tlf. 26 25 20 92 · MIMJ@km.dk

Sekretær Marianne Piil træffes onsdag 
formiddag på Præstevej 26, Benløse, 
tlf.  57 67 36 70 og kan hjælpe med 
attester o.lign. ·  mpi@km.dk

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

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

Kirkesanger Kirsten Lybecker
Avnsbjergvej 42 · 4174 Jystrup ·
tlf. 41 57 55 61 · Fridag mandag.

VIGERSTED MENIGHEDSRÅD
Formand Bjarne Kristensen · Egevej 10, 
tlf. 23 49 08 94 · angan@live.dk
Næstformand Søren Hansen ·  
Nebsmøllevej 1 · lf. 53 70 25 00 ·  
soeren@nebsmollevej.dk
Kasserer Uffe Larsen · Kærehave 28 ·  
tlf. 57 52 52 47 / 21 64 41 47 · 
uflars@gmail.com
Sekretær Janne Kristensen ·  
Skovbakken 18 · tlf. 26 15 59 29 ·  
jannesimonsen@me.com
Kontaktperson (for medarbejdere) 
Karina Dall ·  Vigersted Bygade 11 ·   
tlf. 26 84 20 16 · ka80dall@gmail.com
Medlem Jørgen Gress Nielsen ·  
Bredagervej 88 · tlf. 21 62 26 28 ·  
joergenogbirthe@os.dk
Kirkeværge (ikke medlem) Peter Gylling 
Jørgensen · Skovbakken 16 · tlf. 42 44 
28 90 · peter.gylling.joergensen@gmail.
com
  
KVÆRKEBY MENIGHEDSRÅD
Formand og kontaktperson
Martin Pedersen · Bjergvej 35 · 
tlf. 20 28 30 51 · martinp@pc.dk
Næstformand Birgit Nielsen ·
Nordbæksvej 68 · tlf. 53 13 01 97 ·  
birgitnielsen@mail123.dk
Kasserer og sekretær Annette  
Hansen · Rosengårdsvænget 13 ·   
tlf. 24 93 10 22 ·
annette-hansen1960@hotmail.com
Kirkeværge Gurli Birkholm Petersen ·
Bjergvej 52 · tlf 40 87 55 92 · 
gurli.k.by@gmail.com 

Medlem Iris Bremer Henriksen ·    
tlf. 20 20 52 70 ·  
nyvang.henriksen@tdcadsl.dk
Medlem Gurli Jørgensen
Suppleant Ingelise Madsen 
Suppl. Jeanne Søndergaard Pedersen

SIDEN SIDST

VIGERSTED SOGN

DØDE OG BEGRAVEDE
24.01 Ruth Annelise Irene Jensen
11.02 Inger Marie Andersen
08.02 John Richard Nielsen
09.02 Esther Løkke Schultz
27.02 Rigmor Ingrid Hansen

KVÆRKEBY SOGN

DØDE OG BEGRAVEDE
01.12 Poul Erik Hansen

SAMTALE 
OG SJÆLESORG

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

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

VIGERSTED-KVÆRKEBY 
LOKALNYT 

Nr. 3·2121: deadline 28. juli. 
- udkommer 7. - 10. september.

Nr. 4·2121: deadline 26. oktober 
- udkommer 7. - 10. december.

LOKALNYT UDGIVES AF: Viger-
steds og Kværkebys menighedsråd 
samt institutioner og foreninger.
REDAKTION: Mie Jeppesen Højholt
(ansvarshavende), Mariann Hansen 
(kasserer), Asger Bak, Bjarne Kristen-
sen, Berit Galberg.
ANNONCER PR. ÅR: Pris: 950 kr. 
inkl. moms for 4 annoncer,   
kontakt Berit Galberg, berit@galberg.
dk / tlf. 22 21 23 25.
FORENINGER PR. ÅR: (inkl. moms): 
1/1 side 1.375 kr. inkl. moms 
Mindre indlæg pr. gang min. 550 kr.
BIDRAG TIL LOKALNYT: reg. nr. 
1551 konto nr.  451 5706.
Indlæg kan sendes til: amnm@km.dk
OPLAG: Omdeles gratis til 1.050 
husstande fire gange årligt. 
LAYOUT & TRYK: Team Lynderup, 
Videbæk · tlf. 97173408
FORSIDEFOTO: Brian Groth.
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DAG TIDSPUNKT ARRANGEMENT STED
  3. juni 19.30 Stormøde. Vigersted Dilettanten Vigersted Forsamlingshus
  5. juni 12.00 Indvielse af Vigersted Bymidte. Vigersted Lokalråd Vigersted Bymidte v/ søen
  6. juni 09.00

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

Vigersted Kirke v. MH
13. juni 09.00

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

Jystrup Kirke v. LSK
15. juni 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved v. LSK
20. juni 09.00

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

Vigersted Kirke v. MH
22. juni 16.00 Generalforsamling LOKALNYT Tiendeladen, Vigersted
23. juni 19.00 Sankt Hans Bål-spisning fra kl. 17. Vigersted Lokalråd Sportspladsen Vigersted
27. juni 09.00

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

Kværkeby Kirke v. MH

  1. juli 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved v. LSK
  4. juli 09.00

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

Vigersted Kirke v. MH
11. juli 09.00

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

Kværkeby Kirke v. MH
13. juli 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved v. MH
18. juli 09.00

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

Vigersted Kirke v. MH
25. juli 09.00

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

Jystrup Kirke v. LSK

  1. aug. 09.00
10.30 9. s. e. Trinitatis · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. LSK

Valsølille Kirke v. LSK
  3. aug. 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved v. LSK
  8. aug. 09.00

19.30 10. s. e. Trinitatis · Gudstjeneste
Vigersted Kirke v. LSK
Valsølille Kirke v. LSK

15. aug. 09.00
10.30

11. s. e. Trinitatis · Gudstjeneste Valsølille Kirke v. MH
Kværkeby Kirke v. MH

17. aug. 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved v. MH
22. aug. 09.00

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

Vigersted Kirke v. MH
28. aug. 10.00 

12.00
Konfirmation Kværkeby Kirke v. MH 

Vigersted Kirke v. MH
29. aug. 10.00

12.00
13. s. e. Trinitatis · Konfirmation Vigersted Kirke v. MH

Kværkeby Kirke v. MH

  5. sep. 09.00
10.30

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

  7. sep. 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved v. MH
  9. sep. 19.00 »Within the Spirit« koncert Vigersted Kirke. Se omtale side 18.
12. sep. 09.00

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

Valsølille Kirke v. LSK
19. sep. 11.30 Kildemarked v/ søen. Vigersted Lokalråd Vigersted Bymidte v/ søen

KALENDER


