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VIGERSTED IDRÆTSFORENING
www.vigersted-if.dk

NYE BESTYRELSESMEDLEMMER
I marts afholdt VIF en velbesøgt generalforsamling, hvor bestyrelsen fik en velfortjent saltvandsindsprøjtning i 
form af fire friske nye medlemmer. 

De nyvalgte medlemmer er Charlotte Sharpe (aktiv udøver på yoga & zumba), Flemming Neldahl (forælder på 
springlopperne & medlem af træningscenter), Morten Albrechtsen (forælder på springlopperne) og Sandra Niel-
sen (aktiv udøver på inliners). I bestyrelsen fortsætter kasserer Signe Andersen (aktiv udøver på zumba) og Ka-
rina Nøhr Kristensen (aktiv udøver på yoga & zumba) sammen med de faste medlemmer, der består af formæn-
dene fra de fire selvstændige afdelinger: Billard (Morten Skriver), dilettant (Morten Haburg), gymnastik (Bianca 
Olsen (instruktør på jumping fitness), Marianne Sørensen (instruktør på springlopperne) og Lene Lundgren (in-
struktør på inliners)) samt træningscenter (Charlotte Nørgård Jørgensen). Det er bl.a. muligt at møde VIF´s besty-
relse på Kildemarked den 18. september 2022.

I træningscenteret har der også traditionen tro været afholdt generalforsamling i marts. Så nu består bestyrelsen 
i træningscenteret af Charlotte Nørgård (formand), Birte Noack (kasserer), Anja Fuldby, Frank Johansen, Jeanet 
Johansen, Kim Gregersen og Mads Frost.

Lene Lundgren på vegne af  bestyrelsen

VAKSE VOKSNE 

Vakse Voksne har haft en dejlig sæson, som sluttede den 31. marts med en hyggelig brunch, hvor flere bød ind 
med lækre retter, nybagt brød og pandekager. Der har været 18 tilmeldte på holdet, både kvinder og mænd, som 
har kunnet dyrke både gymnastik og billard i forsamlingshuset. Et lille hold mødes indtil sommerferien på tors-
dage og dyrker Qi Gong ved søen og/eller går tur alt efter vejret og dagsformen.

Jeg vil gerne takke alle for en dejlig sæson, som vi trængte til efter Corona-nedlukningerne.   

Jeg glæder mig, til vi ses efter sommerferien torsdag den 8. september kl. 9.30 - 11.00 til motion/billard og 
hyggeligt samvær i forsamlingshuset.

Rigtig god sommer til alle!
Berit Galberg, instruktør, mobil 22 21 23 25.
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Der tages forbehold for ændringer af   
hold i den kommende sæson.

Forældre/barn: 
Lørdag kl. 8.00 - 8.55, Hallen

Minispring:
Tirsdag kl. 16.00 - 16.55, Hallen

Springlopper: 
Tirsdag kl. 17.00 - 17.55, Hallen

CrossGym Kidz:
Torsdag kl. 18.00 - 18.55, Hallen

Inliners: 
Tirsdag kl. 19.00 - 19.55, Hallen
Torsdag kl. 19.00 - 19.55, Hallen
Lørdag kl. 9.00 - 09.55, Hallen

Jumping Fitness: 
Mandag kl. 19.15 - 20.15, Gymnastiksalen
Torsdag kl. 18.00 - 19.00, Gymnastiksalen

Zumba:
Tirsdag kl. 19.00 - 20.00, Gymnastiksalen

Yoga:
Mandag kl. 17.15 - 18.45, Gymnastiksalen
Onsdag kl. 17.15 - 18.45, Gymnastiksalen

Vakse voksne:
Torsdag kl. 9.30 - 11.00,    
Vigersted Forsamlingshus

OBS! Minispring og springlopper!
Den store succes på disse to hold gør, at vi 
godt kan bruge nogle flere instruktører og 
juniorinstruktører! Alternativet er, at vi må 
sætte antal pladser ned på holdene - for at 
kunne opretholde sikkerheden.

SÆSON 2022/2023 
OPSTART I UGE 36

VIGERSTED IDRÆTSFORENING
Vigerstedhallen
Ågerupvej 1, Ringsted
Niels Larsen tlf. 31 62 76 07 
www.vigersted-if.dk

VIF’S FORRETNINGSUDVALG: 
Signe Andersen, Vigersted Bygade 39
Tlf. 57 67 64 69

Karina Kristensen, Degnebakken 43
Tlf. 21 42 12 10

FORÆLDRE/BARN GYMNASTIK STARTER IGEN
Til september starter forældre/barn op igen. Det er 1 time hver 
lørdag, hvor man kan tumle, lege og nyde nuet sammen med sit 
barn. På forældre/barn-holdet har vi fokus på grovmotorikken, 
balance, socialt samvær og selvtillid hos børn og forældre. Vi 
starter altid med en opvarmning, som vi bruger hver gang, så 
børnene bliver trygge ved øvelserne og kan holde deres foræl-
dre i gang. Herefter leger vi med f.eks. bolde, klude, koste, 
pensler eller hvad vi nu ellers kan finde på, så vi kan få rørt 
kroppen. Herefter slutter vi altid af med at lave en bane, hvor 
forskellige redskaber er med til at styrke motorikken og balan-
cen hos både forældre og børn. Kom og vær med hver lørdag 
fra 08.00-09.00. Vi glæder os til at se jer til september.

Mette Skibsted Suldrup, instruktør
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VIGERSTED IDRÆTSFORENING
www.vigersted-if.dk
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FORRYGENDE FÆLLESSKAB VED ÅRETS OPVISNING

Lørdag den 12. marts emmede hallen af fællesskab, glæde og forventning, da 
ca. 100 aktive idrætsudøvere blev klappet ind af 200 ivrige tilskuere under den 
traditionsrige indmarch til den længe savnede opvisning. Under hele den fest-
lige opvisning var stemningen høj, og der blev genereret et flot overskud i bo-
den, hvor de mange frivillige havde bagt lækre kager mv. 

Hvert år, i forbindelse med årets gymnastikopvisning, uddeles en vandrepokal 
fra Lions Club til en særlig god kammerat i kampen mod mobning. I år gik po-
kalen til 15-årige Camille Lundgren, der igennem 10 år på inliners-holdet har 
været en engageret holdkammerat, der er god til at lære fra sig og gerne instru-
erer andre i øvelserne. Camille har igennem de sidste tre år desuden gjort sig 
positivt bemærket som juniorinstruktør på minispring. Her henter hun og den 
anden juniorinstruktør troligt selv børnehavebørnene i Vigersted Børnehus og 
bringer dem trygt over i hallen til gymnastik. Hun er anerkendende, positiv og 
motiverende i sin rolle som juniorinstruktør og tager også et ansvar for planlæg-
ningen og udviklingen. Samtidig er hun energisk, idérig og omstillingsparat og 
sørger for, at børnene har det godt. Børnehavebørnene er glade og stolte af at være på fornavn med en 9. klasses 
elev, så det mindsker mobning, at ældre og yngre børn i Vigersted kender hinanden på tværs af alder og klasser. 
VIF var derfor glade for i 2022 at kunne give Lions Kammeratskabspokal til Camille Lundgren.

Forkvinderne i  Gymnastikafdelingen  
(Marianne Sørensen, Lene Lundgren og Bianca Olsen), formand.gym.vif@gmail.com

Glimt fra gymnastik-
opvisningen. Fotograf  

Kim Fomsgaard.
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PLEJECENTER ORTVED

Roskildevej 498, Ringsted
Tlf. 57 62 77 40

Leder Marianne Micheelsen 
Tlf. 57 62 77 45 

 
 
 
 

 

Skovbo Begravelsesforretning 
- en del af Bedemand Berner 

 

  Din lokale bedemand 

   Søren Schwartzkopf 
  57527105 

 
            Når tillid og erfaring betyder noget 

       Hovedgaden 25, 4140 Borup 
     www.skovbo-bf.dk 

SÅ ER DET REVYTID
Torsdag den 9. juni starter vi arbejdet med efterårets revy.

Vi mødes kl. 19.30 i Vigersted Forsamlingshus.
Alle, der kunne have interesse i revyen enten som skuespiller, tekstforfatter, idémand, praktisk med-
hjælp eller bare vil høre noget om os, er velkomne.

Revyen skal opføres den 7. og 8. oktober, og vi øver hver torsdag aften fra midten af august måned. Så hvis 
dette er noget for dig, så kom og vær med i et hyggeligt og sjovt fællesskab. PS: Der er kaffe og kage.

Vi har spillet revy her i Vigersted siden 1984, og flere af os har været med mange gange, f.eks. har vores pianist 
spillet til samtlige forestillinger. Men vi vil også meget gerne se nye ansigter, så denne tradition kan fortsætte 
mange år endnu. Kan vi lokke med en gratis t-shirt?

Hvis du vil vide 
mere, er du 

velkommen til at 
kontakte
formand 

Morten Haburg 
tlf. 20 64 22 19

Kasserer 
Niels Arentoft 

tlf. 29 67 51 94

Danskernes foretrukne 
bank 13 år i træk

K Å R ET  SO M

F O R D I  V I  E R  E N  A N E LS E
 M E R E  P E R SO N L I G E

Voxm
eter, 2022

Nørregade 25  |  ringsted@al-bank.dk

Revyholdet 2021 
(minus en pga. corona)
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www.vigersted.net

VIGERSTED LOKALRÅD

Den 6. februar afholdt Vigersted 
Lokalråd generalforsamling, hvor vi 
kunne byde vekommen til Camilla Sø-
gaard, Christoffer Kauling og Pernille 
Bjarup Hansen som helt nye medlem-
mer af lokalrådet. Som suppleanter 
kom Dan Sharpe (ny) og Marianne 
Piil ind i rådet. Desuden består rådet 
af Anders Piil, Michael Kalmberg og 
Laura Weidick, Berit Galberg, Tomas 
Lerche-Vestergaard og Jens Hansen. 
Se beretningen på vigersted.net. Har 
du noget på hjertet omkring udviklin-
gen i Vigersteds lokalområde, er du 
altid velkommen til at kontakte rådet.

Til det seneste møde har Lokalrådet 
ud fra Vigersted helhedsplan udvalgt 
de punkter, som de vil arbejde med i 
løbet af året, herunder fokus på vand-
problemerne ved Ejdamsvej, trafiksik-
kerhed i byen og fortsat forskønnelse 
af vores dejlige bymidte. I den sene-
ste tid har Lokalrådet i samarbejde 
med FGU fået opført et bogskab, som 
står ved gavlen af forsamlingshuset til 
fri afbenyttelse. Vi håber, at alle vil få 
glæde af bogskabet og vil være en 

del af fællesskabet ved at låne bø-
ger. Derudover har FGU også plan-
tet en ny flot bøgehæk samt udlagt 
flis under. Vi håber, alle vil være 
med til at passe på den.

Pernille Bjarup Hansen, 
Vigersted Lokalråd

NYE RÅDSMEDLEMMER I VIGERSTED LOKALRÅD

Vand på Ejdamsvej

Bogskab

Bøgehæk med flis
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Lokalrådets aktivitetsudvalg byder velkommen til Sankt Hans bål tors-
dag den 23. juni på den gamle boldbane bag ved Børnehuset. Tradi-
tionen tro har vi igen i år inviteret 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 Henrik Kjær, Ringsted Byråd
Efter talen tændes bålet, og der synges et par fællessange.

Tag familie, venner og naboer 
med og slå jer ned på græsset 
og nyd jeres medbragte mad-
kurv og drikkevarer. Medbring 
tæpper eller borde/stole efter 
behov. Tag gerne bolde og an-
dre legeting med, så børnene 
kan rende og lege sammen. Par-
kering ved Børnehuset, hallen 
og skolen.

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

Yderligere oplysninger Berit Galberg 22 21 23 25

SANKT HANS 2022 

Hjælp - vi mangler nye folk, 
hvis der igen skal være banko 
i forsamlingshuset hen over vin-
teren.

Torben U. og jeg holder »orlov« 
den kommende sæson, så der-
for er der brug for folk til for-
skellige poster.

Vi søger ansvarlige til indkøb af 
præmier og lotteri, billetter og 
regnskab. Hjælp til kaffebryg-
ning, barpasning samt rengø-
ring efter spillet og vikarer, der 
kan afløse på de forskellige 
poster ved sygdom og ferier. 
Har du tid og lyst til at blive 
en del af gruppen, så kontakt 
undertegnede, så vi kan holde 
et møde i bankogruppen inden 
sommerferien og få afklaret, om 
banko kan starte op til oktober. 

På bankogruppens vegne 
 Berit Galberg

tlf. 22 21 23 25,  
mail: berit@galberg.dk

NYE FOLK TIL 
LOKALRÅDETS 

BANKOGRUPPE SØGES

Kildemarked ved søen søndag den 18. september 
 kl. 11.30-15.30. Sæt X i kalenderen.

Lokalrådet holder Kildemarked ved søen, hvor lokale 
borgere kan få en gratis bodplads på ca. 3x3 meter. 
Brug sommeren på at rydde op i dine gemmer og 
sælg dem i en bod, så andre kan få glæde af dem.

Skriv en mail med oplysning om, hvad du skal sælge 
i boden og send den til Marianne Piil: morpiil@piil-
gruppen.dk. Du skal selv medbringe bord, stol, para-
sol eller andet til boden.

Hvis du deler boden med en anden, skal du oplyse 
mailadresse på vedkommende, så alle kan få tilsendt 

»Retningslinjer for Kildemarked« til gennemlæsning, så vi undgår misfor-
ståelser på selve markedsdagen. Max. 2 bodpladser pr. husstand.

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. Vi glæder os til en rigtig 
familiedag med masser af boder, underholdning og hyggeligt samvær.

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

SKAL DU HAVE BOD PÅ KILDEMARKEDET? 

Sankt Hans 2019
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www.vigersted.net

VIGERSTED LOKALRÅD

Læs mere om priser på  
www.vigersted.net/om Vigersted

HUSK DU KAN LEJE 
BYENS FLAG OG 

FLAGSTÆNGER TIL 
FLAGALLÉ

Tusind tak til alle de over 80 personer, der 
deltog i Vigersted Lokalråds Familiebanko 
i marts. Og en endnu STØRRE TAK til alle 
sponsorer, der havde leveret store som små 
flotte præmier. 

HUSK AT STØTTE VORES SPONSORER - 
DE STØTTER OS!

TAK TIL SPONSORERNE

RINGSTED OMRÅDET:                                    
Afrodite
Arbejdernes Landsbank
Bedemand Berner
Danske Bank
Farfars Blomster og Gaver
Hubertushuset
Jyske Bank
Louis Nielsen
Museum Vestsjælland
Natur & Trivsel
Nordea
Rådhuskroen
Søgade Begravelse
Vin & Vin

VIGERSTED LOKALOMRÅDE: 
Dagli´Brugsen, Jystrup
EDC Selandia Vejgaard & Partnere
Keld Olsson, Bjergstedet
Kværkeby Fuglereservat
Nørkleklubben
OK Plus, Ortved
Ortved Autoopretning ApS
Overdrevskroen, Ortved
Skyttegårdens Østershatte
Vigersted El ApS
Vigersted Idrætsforening
Vigersted Træningscenter

BORUP LOKALOMRÅDE:                  
Baghuset
Borup Apotek
Borup Auto-Din Bilpartner
Borup Boghandel
Borup Pizza
Hair & Beauty
Kop & Kande
Matas
Osted Slagter & Ost

Samt private familier

Søgade 26, 4100 Ringsted

Søgade Begravelse
3639 5810

Michael Chiamchanthuek
Smålodsvej 35, 4100 Ringsted

Tlf. 57 52 52 57
Mobil 40 51 40 75

Et udsnit af  de mange flotte præmier
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VIGERSTED SKOLE
www.vigersted-skole.dk

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

Skoleleder
Annette Hjorth tlf. 5762 7602

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

Viceskoleleder 
Pia Jørgensen Gabel
tlf. 5762 7603

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

Gennem ugentlige små film om 
skolens aktiviteter og nyheds-
opslag skal vi indtage en plads, 
så forældre og børn kan snakke 
om den læring, skolen forsøger 
at proppe i hovedet på børnene. 
Også lokalsamfundet skal på nær-
meste hold kunne følge med i, 
hvad der rører sig på Vigersted 
Skole.

I en tid, hvor synlighed er vigtig for 
at blive valgt til i konkurrencen med 
andre privat- og folkeskoler, er Viger-
sted Skole opmærksom på, at vi må 
blive bedre til at bruge de analoge 
og digitale platforme, som vores for-
ældre, elever og kommende brugere 
benytter.

Vi skal være bedre til at kommunikere 
skolens ambition om at uddanne nys-
gerrige, vidende og kompetente men-
nesker i fællesskabet med andre. Det 
dokumenterer vi i små film med ele-
verne, hvor de teoretiskfaglige og den 
praktiske læring i aktiviteterne dagligt 
går hånd i hånd med de mellemmen-
neskelige relationer. 

MOR OG FAR SKAL OPDATERES 
TIL BEDRE FORÆLDRE-BØRN 
SAMTALER
Vi vil gerne have, at samtalen over 
aftensmaden kan starte der, hvor for-
ældrene spørger ind til de aktiviteter, 
forældrene i små film, tekster og bil-
leder kan se, at deres børn har lavet 
i skolen i løbet af dagen fremfor det 
for et barn umulige forældre-barn 
spørgsmål: »Hvad har du så lært i sko-

RINGSTED DAGPLEJE
Leder Lone Schiøtt
Tlf. 57 62 81 20

len i dag?«. På den lange bane vil det 
gøre det nemmere for forældrene at 
se kvaliteten og helhedsperspektivet i 
den del af undervisningen, der ikke er 
boglig.

VI SKAL OPTIMERE SAMSPILLET 
MELLEM ERHVERV/ARBEJDS-   
OG SKOLELIV
Ligesom vi ved, at vigtigheden i at 
producere fremtidens dygtige og søde 
medarbejdere starter hos os, så ved vi 
også, at vi har brug for at række ud til 
jer, for at det sker. 

Børnene skal udvikle modet til at lære 
at træde op på øl-kassen og vise, 
hvad de kan. Derfor vil vi sammen 
med eleverne gerne udstille elevernes 
kunst der, hvor mor og far arbejder, 
og lade eleverne benytte muligheden 
for den hands-on læring det giver, når 
man i skolens fællesskaber optræder 
for mennesker, man ikke kender.

DU KAN FØLGE OS PÅ FACEBOOK
Fremadrettet vil vi have større fokus 
på at være tilstedeværende med små 
film på relevante medier som Face-
book-sitet Vigersted Skole og vores 
interne kanal Aula. 

Når vi har etableret en kommunika- 
tionsrutine her, vil vi også kunne fin-
des med nyheder på Youtube, Insta-
gram og på vores egen forhåbentligt 
re-designede hjemmeside. 

DER ER GANG I AKTIVITETERNE …
UngRingsted var i februar forbi for at 
give eleverne en uges træning i brain-
break. 

Og skolens elever løb op til påske 
sponsorpenge ind i samarbejde med 
Team Rynkeby. 

På Aula (vores interne kanal) har for-
ældrene kunnet følge med i temaet 
om forfatteren Astrid Lindgren og 
forberedelserne til den store Alsang-
koncert i Ringsted den 5. maj.

4. klasse cyklede til Ortvedlund pleje-
center den 28. april, hvor de gav kon-
cert for beboerne.  

2. klasse lavede en to-dages kunst-
session på Ringsted Galleri.

3. - 5. klasserne sang sammen med 
1.000 andre børn til Alsang den 5. 
maj i anledningen af 75-året for Dan-
marks befrielse. Og sådan har aktivite-
terne stået i kø - for at blive eksekve-
ret. Besøg vores Facebook-site for at 
se mere ….

Anders Fromberg

VIGERSTED SKOLE VIL VÆRE SYNLIG

9. klasse valghold i musik spillede til 
Team Rynkebyløbet fredag den 8. april. 

Vejret var hårdt - men viljen og
 gejsten bar os igennem.

Sidste skoledag for alle 
elever er den 24. juni
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52 år har fuglereservatet nu eksi-
steret - og det har givet borgere og 
medlemmer utallige gode oplevelser 
gennem alle årene. Grundlæggeren 
Gunner Goddik gik bort den 4. marts 
2022. Derfor gør foreningen, som 
ejer reservatet, en stor indsats for 
at holde og drive reservatet videre 
til glæde for de mange. Som hus-
standsmedlem kan din familie altid 
besøge reservatet 24/7 eller I kan 
vælge at deltage i nogle af reserva-
tets ca. 20 arrangementer gennem 
året.  

 

KOMMENDE ARRANGE-
MENTER FOR MEDLEMMER 
•  5. juni kl. 7 - Pinsemorgentur.   
 Parkeringspladsen. Med efterføl- 
 gende morgenkaffe kl. 8.

•  7. juni kl. 19 - Nattergaletur.   
 Bjergvej 77. Parkeringspladsen.

•  27. juli kl. 11 - Sommerfugletur.  
 Bjergvej 77. Parkeringspladsen.

•  12. august kl. 20-24 -  
 Natfotografering. Ved huset.

•  18. september kl. 9.30 - Fiskedag  
 for børn og voksne. Ved huset.

FUGLERESERVAT.DK
www.fuglereservat.dk

mesiden kan du også se de sidste 
begivenheder og de nyeste observa-
tioner. Hjemmesidens utal af billeder 
viser rigtig godt, hvordan reservatet 
tager sig ud. Billederne er fotografe-
ret af medlemmer, der også er nogle 
af landets bedste naturfotografer. 

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

Mail: info@fuglereservat.dk

SOMMEROPLEVELSER I FUGLERESERVATET 

ÅBNE ARRANGEMENTER 
ALLE ER VELKOMNE 
•  15. juni kl. 19 - Aftenfugletur.   
 Ved parkeringspladsen.

•  19. juni kl. 10 - De Vilde Blomsters  
 Dag. Ved parkeringspladsen.

•  21. august kl. 10 - Den Berømte  
 Snapsetur. Ved parkeringspladsen.

•  11. september kl. 10 - Naturens  
 Dag - Krible-Krable for børn.   
 Ved parkeringspladsen.

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 registreret. Du 
modtager også 5-6 nyhedsbreve om 
året. 

 

HJEMMESIDEN   
WWW.FUGLERESERVAT.DK 
Husk, at på hjemmesiden ses alle ar-
rangementerne opdateret. På hjem-

10

Grundlæggeren Gunner Goddik guider 
en af  de mange ture i reservatet

Grundlæggeren Gunner Goddik 
gik bort den 4. marts 2022



11

VIGERSTED BØRNEHUS

VIGERSTED BØRNEHUS

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

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

TAK FOR STOR OPBAKNING

Børnehuset holdt i marts forældremøde og generalforsamling i forældrebesty-
relsen. Der var stor opbakning, og vi måtte afholde valg til bestyrelsen, da der 
var så mange forældre, som ønskede en bestyrelsespost. Tillykke til nyvalgte 
og genvalgte.

Følg gerne med i referater fra møderne på AULA og hjemmesiden.

I foråret sker der mange nye ting i Vigersted Børnehus. Den 1. 
maj åbner vi en stue mere, som skal have til huse på Lillebjerg-
gaard i Kværkeby. Stuen hører stadig til Vigersted Børnehus, 
og vi vil samarbejde og besøge hinanden.

Hjemme i huset vil vi de næste måneder arbejde på kryds og 
tværs med børnehavebørnene. De gamle stuer Klokkeblom-
sterne og Margueritterne findes fremover ikke længere. 

Efter sommerferien bliver der dannet to nye stuer, begge al-
dersintegrerede fra ca. 3-6 år.

På vegne af  bestyrelsen
Julie Ellekrog Zeuthen

vigerstedboernehus.aula.dk

Det er sjovt at dyrke yoga Vi slår katten af  tønden

Vi klipper og pynter 
påskeæg

Fastelavn
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VIGERSTED FORSAMLINGSHUS 
www.vigerstedforsamlingshus.dk

Der er heldigvis ved at være rigtig god 
gang i forsamlingshuset. Vores bruger-
grupper blomstrer. Frivilliggruppen for 
Fællesspisninger i Vigersted er ved at 
afslutte samarbejdet med Café Inge-
borg, og den 4. maj var det første ar-
rangement på egne ben. Det blev en af-
ten med lys i vinduerne og fællessang, 
samt naturligvis fællesspisning. Der var 
god tilslutning, ligesom der har været 
til de andre arrangementer i marts og 
april. En stor gruppe frivillige arrange-
rer og står sammen om forberedelser-
ne. Det er vældig hyggeligt og givende 
for alle parter.

Den 16. februar løb et helt nyt initia-
tiv af stablen. Forsamlingshusets nabo 
Marlene Eriksen arrangerede Gong-me-
ditaton og lydhealing, og 20 deltagere 
mødte op og var begejstrede. Dog var 
der lidt køligt på gulvet, noget vi håber, 
kan ændre sig, når vi engang har penge 
nok til at renovere gulvet.

Med hensyn til støtte til renovering, så 
afventer vi svar fra Real Danias Under-
værker. Vi havde den store glæde at 
opleve, at 547 stemte på os, således 
at vi kunne komme i betragtning til en 
donation. Vi får svar i juni. På tegne-
brættet er ansøgninger til A.P. Møller, 
Nordea og Bjarne Jensens Fond.

Til vores generalforsamling var der 
pænt fremmøde. 19 medlemmer var 
mødt op for at høre bestyrelsens be-
retning, kassererens regnskab og pla-
nerne for fremtiden. Referatet kan læ-
ses på foreningens hjemmeside www.
vigerstedforsamlingshus.dk. Der var 
genvalg til alle de bestyrelsesmed-
lemmer, der var på valg. Formand for 
dilettanten Morten Haburg overrakte 
formanden for Støtteforeningen Anders 

FÆLLESSKAB - FEST - FORSAMLINGSHUS

Piil en check på 11.200 kr. Pengene 
går til taget på Store Sal.

Pt er der 70 husstande, som er med-
lemmer af foreningen. Vi håber meget, 
det vil lykkes at slå rekorden på 102. 
Så meld jer ind, også selvom I ikke skal 
holde fest lige med det samme. Det er 
vigtigt for os at mærke opbakning i lo-
kalområdet - ikke mindst ser det godt 
ud på ansøgningerne om støtte, at der 
er et højt medlemstal. Har I lyst til at 
støtte mere, så er der mulighed for at 
købe tagaktier.

Den 27. april havde vi vinsmagning. 
Endnu en gang var det Wine Roads, 
som præsenterede græske vine, denne 
gang med fokus på de røde vine. Del-
tagerne fik en dejlig aften, og der blev 
flere gange sagt ihhh, ahhh, åhhh og 
nææææh.

Ligeledes i april havde vi besøg af Kul-
turnetværket »Det gode selskab« fra 
Ringsted, som var kommet til Viger-
sted for at høre om to af de ældste og 
vigtigste bygninger i byen: Kirken og 
- forsamlingshuset! Medlemmerne af 
netværket sugede med stor interesse 
husets historie til sig. Vi glæder os til 
at lave flere af den slags arrangemen-
ter næste år, hvor huset fejrer 120 års 
fødselsdag

Søndag den 12. juni har vi søndagsjazz 
med Basie Trust Bigband. Om vejret er 
godt, foregår det udendørs på parke-
ringspladsen ved søen. Basie Trust Big-
band har huseret i en årrække på Midt-
sjælland og spiller under ledelse af Per 
Vadmand en støttekoncert for forsam-
lingshuset. Hvis vejret ikke makker ret, 
går vi indendørs. Billetprisen bliver 50 
kr. og kan betales ved søbredden eller 
via Vigersted NemTilmeld. Mad og drik-
ke vil kunne købes, hvilket man vil kun-
ne læse om, når tiden nærmer sig. Har 
man lyst til at danse til de muntre toner, 
kan det også lade sig gøre på forsam-
lingshusets parkeringsplads. Koncerten 
finder sted kl. 14-17, og i dette tidsrum 
håber vi at se rigtig mange både med-
lemmer og ikke-medlemmer.

Bestyrelsen har tænkt sig at leve op til 
målsætningen om at lade huset være 
ramme for så mange fællesskaber som 

muligt. Hvis I har ideer til arrangemen-
ter, og hvis I har lyst til at være med til 
at arrangere events her i Vigersted, så 
tag endelig kontakt til bestyrelsen. Det 
kan ske til sekretæren i Støtteforenin-
gen Torben Dan Jensen på telefon 22 
44 85 74 eller mail mot.jensen@gmail.
com. Eller et andet medlem af besty-
relsen.

Det kan være fællessangsarrangemen-
ter, sport på storskærm, ølsmagning, 
vinsmagning med franske, spanske, 
danske eller italienske vine, quizkon-
kurrencer, dansekonkurrencer, bage-
konkurrencer, plantebytning, foredrag, 
teater, koncerter o.m.a. Hvis der er 
plads i huset, så er der stort set ingen 
grænser.

På bestyrelsens vegne
Torben Dan Jensen

SÅDAN BLIVER 
DU MEDLEM

Indbetal 300 kr. på kontonum-
mer 4426 4955189086 eller 
på MobilePay 156978. 

Husk navn og mailadresse.

Tagaktier købes på samme 
måde.

Vigersted Forsamlings-
hus drives af en frivillig 
og ulønnet bestyrelse. 

Vinsmagningen befordrede 
en god stemning

Morten og Anders 
udveksler 11.200 kr. 
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KVÆRKEBY FRISKOLE

KÆRE ALLE SAMMEN
Endnu et skoleår er slut, og vi afslutter 
forhåbentlig dermed en lang tid, der 
på rigtig mange måder har været sur-
realistisk og udfordrende for os alle. 
Dette års afgangsklasser har haft en 
skoletid i vores overbygning, der på 
rigtig mange måder har været helt 
anderledes end den, som de normalt 
oplever. 

Det er den klasse, der har måttet leve 
længst i Coronaens skygge, hvor de i 
lange perioder oplevede at blive un-
dervist gennem Teams, og hvor de 
ikke kunne være sammen med andre, 
som ellers er helt centralt, hvis man 
er ung og i gang med en meget vigtig 
udviklingsperiode i sit liv.

De klarede det hele på trods og kom 
fint igennem det hele. Vi ønsker dem 
held og lykke i fremtiden og håber, at 
de vil huske tilbage på deres skoletid 
på Kværkeby Friskole med et lille smil 
på læben. 

Byggestenene er i hvert fald lagt for 
fremtiden, og vi bygger selvfølgelig 
ufortrødent videre på at skabe og 
udvikle en skole, som vi, eleverne 
og alle andre kan være glade for og 
stolte af.  Det var alt for denne gang.  

VELKOMMEN TIL NYE 
MEDARBEJDERE
På en lille friskole som vores er vi på 
mange måder lidt som en stor fami-
lie, hvor mange kender hinanden, og 
derfor er vores medarbejdere selvføl-
gelig også meget vigtige, når vi gerne 
vil sikre, at vores skolekultur fasthol-
des og udbygges. Det er derfor også 
vigtigt at byde vores nye medarbej-
dere velkommen.  Her i foråret har 
vi kunnet byde velkommen til 2 nye 
medarbejdere. Den ene er Søren 
Kiss, der er vores nye SFO-leder, og 
den anden er Henrik Jørgensen, der 
er vores nye pedel. 

Vi håber, at I finder jer godt til rette i 
vores lille fællesskab, og glæder os 
over, at I allerede nu er kommet rigtig 
fint fra start.

Med håbet om, at I alle får en dejlig 
god og varm sommer, hvor I får tid til 
at nye det gode vejr og hinanden.

Mange varme sommerhilsner
Jan Glerup, skoleleder

SKOLENS 10-ÅRS   
JUBILÆUM
Når man sidder og driver skole i hver-
dagen, så tænker jeg ikke meget på, 
hvordan skolen har udviklet sig, men 
når man så pludselig sidder og skal til 
at forberede et 10-års jubilæum, så 
bliver man pludselig eftertænksom, 
for hvad er det så for en skole, vi har 
i dag, og hvad føler vi, at den er gjort 
af.

Skolen har gennem sit 10-års unge liv 
udviklet sig rigtig meget. Alt startede 
i det små, og da dørene blev åbnet 
for første gang, var det en meget lille, 
sårbar og ny skole, der var fuld af håb 
og drømme, men som samtidig også 
drev sit virke lidt på trods, fordi den 
reelt ikke var levedygtig med kun 38 
elever. Her 10 år efter er der så sket 
rigtig meget. Vi er nu blevet en meget 
mere moden og selvbevidst skole, der 
hver dag knokler for at tilbyde over 
180 elever en skolehverdag, som vi 
kan være stolte af.  Vi har haft mange 
forskellige udfordringer og opgaver, 
som vi skulle løse, men vi føler, at vi 
i dag har en skole, som vi kan være 
stolte af, og som vi kan videreudvikle 
på et grundlag, som er sundt og godt. 

www.kvaerkebyfriskole.dk

 

 

  

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

 

Hovedgaden 12 • 4140 Borup • 
tlf. 5752 7348

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

Borup Bageri: tlf. 5752 6615
Hverdage 6-19 • Lørdag-søndag 6-17
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DE GRØNNE PIGESPEJDERE
www.vigerstedspejder.dk

HEJ PIGER!  

Er du pige? Har du lyst til udfordrin-
ger, friluftsliv og fællesskab? Er du 
nysgerrig? Hvad går det der spejder 
egentlig ud på?

Mød op på Bjergvej 89, 4100 Ring-
sted, hytten ligger imellem Kværkeby 
og Vigersted, mandag den 22. 
august for at finde ud af det.

De grønne pigespejdere er et fælles-
skab for piger i alle aldre. Vi værd-
sætter oplevelser i naturen, og derfor 
afprøver vi forskellige friluftsaktivite-
ter og nye udfordringer. Gennem vo-
res fællesskab og aktiviteter ønsker vi 
at danne grobund for selvbevidste, 
ansvarsfulde og samarbejdsoriente-
rede piger. Vi har p.t. ikke venteliste. 
Se mere om korpset De grønne pige-
spejdere på https://pigespejder.dk/

FRILUFTSLIV
Vi laver friluftsaktiviteter såsom pio-
nering (bygge med rafter og reb), bål, 
vandreture, sejlads, løb (gåture med 
poster) og klatring. Naturen er den 
bedste legeplads, når man vil udvikle 
sig, og derfor foregår alle spejdernes 
møder som udgangspunkt udendørs.

FÆLLESSKAB OG SAM-
ARBEJDE MED ANDRE 
SPEJDERE
Vi orienterer os omkring andre korps 
og lande omkring os. Vi deltager fx i 
»Spejderne i Ringsted« og i de store 
spejderes lejr - og glæder os til den 
næste store lejr i Hedeland v. Roskil-
de i uge 30 2022. 

PIGER
Vi er »piger 
med power«, 
og det be- 
tyder, at vi 
udfordrer 
pigerne. Vi 
mener også, 
at vi har et 
unikt fæl- 
lesskab og 
sammen-
hold, fordi 
vi udeluk-
kende er piger. 

BLIV SPIL-OP, SMUTTE,  
SPEJDER - ELLER LEDER 
Hos os møder pigerne nye udfordrin-
ger, lærer mere om sig selv, hinanden 
og verden omkring dem. De lærer nye 
ting ved at prøve dem selv, og de læ-
rer, at man kan meget mere, end man 
selv tror. 

Vi vil gen-opstarte »Spilop-spejd« her 
i 2022. Vi starter den 22. august. 
Det er for de mindste på ca. 3-5 år. 
De har en voksen med og mødes iht 
program og aftaler 1-2 søndage om 
måneden fra kl. 10.00-12.00. Nye er 
meget velkomne. Se mere om opstart 
2022 på vores Facebook eller kon-
takt Tina (se sidst i brochuren). 

14
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Køgevej 3 · 4100 Ringsted
Tlf. 57610948 · www.aahøjcykler.dk

 
 

 
 

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

VI VIL GERNE 
VÆRE FLERE! 
Vi synes selv, at vi har verdens 
bedste spejderhus, Bjerghytten! 
Har du lyst til at være med hos 
De grønne pigespejdere som 
deltager, frivillig eller leder? Så 
skal du være hjerteligt velkom-
men - uanset om du har været 
spejder eller leder tidligere. 

Pris: Smutter og spejdere  
350 kr pr. halvår. 

KONTAKT INFO
Hjemmeside hos korpset:  
https://pigespejder.dk/vigersted/
eller på Facebook: »De grønne 
pigespejdere-Vigersted gruppe« 

Mail: dgpigespejderibjerghytten
@gmail.com

Gruppeleder: Sanne  
tlf. 7190 6609 / 
sanne.xmadsen@gmail.com 

»Spilop-spejd«: Tina   
tlf. 2891 0297 

Smutteleder (0. - 3. klasse):  
Winnie med hjælpere / winnie.
lindemark@hotmail.com

Leder (fra 3. - ca. 7 klasse):  
Nadja, Betina m.fl.

Tovholder seniorer: Laura, 
 lauraperby@gmail.comDe grønne pigespejdere i Ringsted Kommune ejer Bjerghytten,  

Bjergvej 89. Se mere om udlejning mm. på www.bjerghytten.dk   

SMUTTER (ca. 0. - 3. klasse)
Mandage kl. 16.30-18.00
Smutterne er både indenfor og uden-
for - alt afhængigt af vejret og aktivi-
teterne. Pigerne lærer ting, som de 
kan bruge i dagligdagen, og når de 
bliver spejdere - de hygger sig og har 
det sjovt samtidig. I løbet af året ar-
bejder de med forskellige temaer fx 
miljø, verden, bål, spejderfærdighe-
der samt pigeliv. Møderne bliver altid 
ledet af voksne ledere. 

SPEJDERE (ca. 3./4.-7. klasse 
- delt i to aldersgrupper) 
Spejderne arbejder primært med 
»Udfordringsmærkerne«, som er akti-
viteter inden for forskellige temaer, 
der er særligt udfordrende og udvik-
lende for aldersgruppen. Det seneste 
år har de blandt andet lært forskellige 
bålteknikker og pionering og klatring. 

Møderne foregår typisk mandage 
16.30 - 18.00 eller kl. 18.15 - 
19.45 alternativt i weekenden. Vi 
tager også på ture og lejre. Kurser ef-
ter ønske fra 12 års alderen. Pigerne 
møder unge ledere og voksne ledere.

SENIORSPEJDERE   
(ca. 7. klasse og opefter)
Seniorerne laver også friluftsaktivite-
ter, men skal nu også selv hjælpe 
med planlægning m.m. Møderne fore-
går efter aftale.

Sanne Madsen, gruppeleder 
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FJELLEBRO - KVÆRKEBYEGNENS BORGERFORENING

SIDEN SIDST
I Kværkeby har Borgerforeningen af-
holdt årets generalforsamling, som 
grundet Corona har været udskudt 
fra januar. Generalforsamlingen var 
velbesøgt, og de fremmødte nød af-
tenens menu, som var stegt flæsk 
med persillesovs, som Cafe Ingeborg 
havde sørget før. 

Formanden lagde herefter ud med 
beretningen fra året 2021. Herefter 
var der lidt debat omkring bestyrel-
sens forslag om nyt navn til forenin-
gen. Der kom flere bud på dette ud 
over bestyrelsens forslag. Navneæn-
dringen vedtages på den ekstraordi-
nære generalforsamling. 

Selvfølgelig blev aktuelle emner drøf-
tet livligt. De emner, der rører sig i 
vores sogn, er naturligt nok trafikken 
og hastighedsdæmpende tiltag, pla-
nerne om motorvej vest om Kværke-
by og Vigersted (Ringsted - Roskilde-
planen), støjdæmpende tiltag langs 
motorvejen og ønsket om cykelsti fra 
Kværkeby til Knudslund (Erhvervs-

området). Selvfølgelig blev det kom-
mende arbejde med og ved jernba-
nen også luftet. Skal Bedstedområdet 
endnu en gang afskæres fra resten af 
sognet, hvis den nye bro bliver lukket 
(fjernet)?

FOLDER PÅ VEJ
Når den ekstraordinære generalfor-
samling har været afholdt, vil den nye 
folder blive uddelt i Kværkeby Sogn. 
Her kan man læse om de mange 
spændende arrangementer, som be-
styrelsen har planlagt for resten af 
2022 og begyndelsen af det nye år. 

EN MERE SYNLIG   
FORENING
Borgerforeningen har et ønske om at 
blive mere synlig. Derfor har bestyrel-
sen igangsat et arbejde med at gøre 
både vores facebookside og hjem-
meside mere brugervenlig, og vi har 
også et ønske om at blive bedre til at 
orientere om vores arbejde for lokal-
området.

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

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

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

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

BESTYRELSE 2022

Følg os på facebook

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

NY BESTYRELSE I   
BORGERFORENINGEN
Efter generalforsamlingen  
konstituerede bestyrelsen sig:

Formand: Finn Andersen

Næstformand: Thomas Kroghøj

Kasserer: Mogens Dinesen

Sekretær: Charlotte Sperling Nielsen

Menige medlemmer: Annette F.  
Meinertsen, Emmy M. Lønholm

Suppleanter: Jytte Poulsen,   
Kirsten Johannesen

Mange hilsner fra
Fjellebro - Kværkebyegnens 

 Borgerforening
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VIGERSTED & KVÆRKEBY KIRKER
vigersted-kvaerkeby.dk

NYT FRA VIGERSTED MENIGHEDSRÅD
Skimmelsvamp, Covid-19, præsteorlov, organistfratrædelse. Der er mange overskrifter 
omkring Vigersted Kirke i øjeblikket.

Selvom det ikke er så let at se udefra, bliver der arbejdet i Vigersted menighedsråd, 
og der bliver tænkt meget over, hvordan kirken igen kan blive samlingssted for 
menigheden.

Præstegården er efter fund af skimmelsvamp (omtalt i tidligere blade) ikke læn-
gere det perfekte sted for en præst at bo. Den skal renoveres. Når man re-
noverer, skal der tages højde for, at boligen lever op til en præstebolig anno 
2022, som gør, at privatliv og arbejde er adskilt, men alligevel hænger sam-
men. 

Præsteboligen og præsten er delt mellem Vigersted og Kværkeby, og de to 
menighedsråd samarbejder om udformningen af projektet. 

Covid-19 har sat en kæp i hjulet på mange gode arrangementer, og selv-
følgelig kunne vi bare starte alt op igen som før. Men de sidste 2 år har 
ændret os, og sammensætningen af præst, organist og menighedsråd 
er fuldstændigt ændret. 

Vores præst gennem mange år (Anne-Marie) har orlov, og i stedet 
har vi fået Jens Vollmer som vikar. Jens har været hos os siden 
december 2021.

Organist Mia Engsager forlod os 1. marts 2022. Der arbejdes 
på at få en ny organist. Det er ikke en helt let opgave, så i 
skrivende stund vil man i kirken kunne høre mange forskel-
lige organister, der spiller til højmesse og til kirkelige hand-
linger. Desuden arbejdes der også på at få voksenkoret op 
at køre igen med en ny korleder. 

Der er meget at tage fat på både inde og ude. Man vil 
i øjeblikket kunne se, at kirken er ved at blive kalket, 
og at der er sket forbedringer omkring toiletter og ka-
peldør.

Menighedsrådet arbejder fremad. Støt og roligt vil sog-
nets beboere kunne se og mærke, at kirken vil blom-
stre igen.

Med ønsket om en god sommer til alle!

På vegne af  Vigersted menighedsråd
Janne Kristensen
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VIGERSTED & KVÆRKEBY KIRKER
vigersted-kvaerkeby.dk

Osted Slagter og selskabslokale
v/ Kennet Hansen

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

UD I DET BLÅ
Årets sogneudflugt ligger sta-
dig på tegnebordet, så det 
bliver en overraskelse med en 
»tur ud i det blå«.

Datoen er onsdag den 7. 
september. For at være sik-
ker på, at der er plads til dig, 
så er der frist for tilmelding 
den 10. juli. 

Tilmelding på: vigersted.sogn@
km.dk eller kvaerkeby.sogn@
km.dk - eller ring til kordegn 
Marianne Piil på kirkekontoret 
på tlf. 57673670

Turen koster 200 kr.

Nærmere information om turen 
vil blive sendt direkte til alle 
tilmeldte og vil også stå på 
hjemmesiden www.vigersted-
kvaerkeby.dk

HØSTGUDSTJENESTER
Årets høstgudstjenester i Kværkeby og Vigersted bliver også festlige i år. 
Ud over, at kirkerne er pyntet op til høst, så er vores lokale spillemænd, 
Mogens og Torben, med til at spille os ind til og ud fra gudstjenesten.

Efter høstgudstjenesten i Kværkeby er der tændt for grillen, og i Viger-
sted fortsætter vi over til Kildemarkedet.

Vel mødt til høst i vores kirker. Det er den 11. september i Kværkeby 
og den 18. september i Vigersted - begge kl. 10.30.

SÅ ER DET TID TIL AT TÆNKE PÅ NÆSTE ÅRS 
KONFIRMATIONER

 - konfirmationsundervisning og konfirmationer 2022-23 

Næste år ligger konfirmationerne d. 7. maj i Vigersted og d. 14. maj 
i Kværkeby, og som et ekstra tilbud vil Store bededag, d. 5. maj, også 
være en mulighed.

For at blive indskrevet til konfirmation skal I, som forældre til en kom-
mende konfirmand, gå ind på vores hjemmeside, vigersted-kvaerkeby.
dk, og tilmelde jeres unge menneske. Indskrivningen foregår digitalt, og 
vejledning findes på hjemmesiden. Begge forældre skal give samtykke.   

Men som om det ikke var nok, afholdes der også et forældremøde, hvor 
I vil få information om undervisningsforløbet, I kan komme med jeres 
ønsker om konfirmationsdato og tidspunkter og i det hele taget få svar 
- på næsten alt.

Forældremøderne i Vigersted og Kværkeby Kirker ligger i august 
hhv. den 24. i Vigersted Kirke og den 25. i Kværkeby Kirke. Det 
er kl. 17.00 begge dage.

God sommer - og vi ses til august
Jens Vollmer (konst. præst i Vigersted-Kværkeby)
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HVOR HENVENDER
 MAN SIG VED DÅB, 
BEGRAVELSE MM.?

DÅB - aftales med sognepræsten.

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

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

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

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

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

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

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

VIGERSTED MENIGHEDSRÅD
Formand Janne Kristensen ·   
Skovbakken 18 · tlf. 26 15 59 29 ·   
jannesimonsen@me.com 
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
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
Medlem Martin Romme Henriksen ·  
Vigerstedvej 8 · tlf. 61 67 89 22 ·  
martin@hoejbo.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
Suppleanter Ingelise Madsen, Jeanne 
Søndergaard Pedersen

SIDEN SIDST

VIGERSTED SOGN

DØBTE
27.02 Thor Emil Almbjørn

DØDE OG BEGRAVEDE
27.01 Jørgen Hansen
06.02 Annalise Rasborg
10.02 Alice Eva Billing
15.02 Ingemann Johannes   
 Jørgensen
04.03 Irene Agnethe Petersen
20.03 Frank Ove Nielsen
07.04 Kaj Christian Jørgensen
07.04 Margit Lykke Nielsen
09.04 Gunnar Erling Klausen

KVÆRKEBY SOGN

DØBTE
27.03 William Suhr Sønderskov

VIEDE
02.04 Laura Gandrup Kølby og  
 Troels Gandrup Kølby

DØDE OG BEGRAVEDE
18.02 John Preben Holst Engkvist
27.02 Erik Peter Hansen
02.03 Janne Justesen Speake
03.03 Kjeld Erik Nielsen
04.03  Tom Christian Andersen
04.03  Gunner Goddik
18.03 Ane Johanne Kristensen
21.03 Grethe Agnethe Hansen
12.04 Kai Vagn Hansen

SAMTALE 
OG SJÆLESORG

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

VIGERSTED-KVÆRKEBY 
LOKALNYT 

Nr. 3·2022: deadline 3. august 
- udkommer 6. - 9. september.

Nr. 4·2022: deadline 2. novem-
ber - udkommer 6. - 9. december.

LOKALNYT UDGIVES AF: Viger-
steds og Kværkebys menighedsråd 
samt institutioner og foreninger.
REDAKTION: Jens Vollmer (ansvars-
havende), Mariann Hansen (kas-
serer), Bjarne Kristensen og Berit 
Galberg.
ANNONCER PR. ÅR: Pris: 1.100 kr. 
inkl. moms for 4 annoncer,   
kontakt Berit Galberg, berit@galberg.
dk / tlf. 22 21 23 25.
FORENINGER PR. ÅR: (inkl. moms): 
1/1 side 1.375 kr. inkl. moms 
Mindre indlæg pr. gang min. 650 kr.
BIDRAG TIL LOKALNYT: reg. nr. 
1551 konto nr. 451 5706.
Indlæg kan sendes til: jv@km.dk
OPLAG: Omdeles gratis til 1.050 
husstande fire gange årligt. 
LAYOUT & TRYK: Videbæk Bog-
trykkeri A·S · tlf. 97173408
FORSIDEFOTO: Peter Hansen
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Vi ses

DAG TIDSPUNKT ARRANGEMENT STED
12. juni 09.00

10.30 Trinitatis søndag · Gudstjeneste Vigersted Kirke v JV  
Kværkeby Kirke v. JV

12. juni 14.00 Søndagsjazz. Støtteforeningen VFH (E)                                 P-plads ved søen

15. juni 19.00  Aftenfugletur. Fuglereservatet Ved parkeringspladsen
19. juni 09.00

10.30 1. s. e. trin. · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. JV
Vigersted Kirke v. JV  

19. juni 10.00 De Vilde Blomsters Dag. Fuglereservatet Ved parkeringspladsen

23. juni 19.00 Sankt Hans Bål. Spisning fra kl. 17. VLR     Sportspladsen Vigersted

26. juni 09.00
10.30 2. s. e. trin. · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. JV

Vigersted Kirke v. JV

  3. juli 09.00
10.30 3. s. e. trin. · Gudstjeneste Vigersted Kirke v. JV  

Kværkeby Kirke v. JV

10. juli 10.30 4. s. e. trin. · Gudstjeneste Vigersted Kirke v. Otto Lundgaard

17. juli 09.00 5. s. e. trin. · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. LSK

24. juli 09.00 6. s. e. trin. · Gudstjeneste Vigersted Kirke v. LSK

31. juli 10.30 7. s. e. trin. · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. LSK

  7. aug. 09.00 8. s. e. trin. · Gudstjeneste Vigersted Kirke v. LSK 

14. aug. 09.00
10.30 9. s. e. trin. · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. JV

Vigersted Kirke v. JV  

21. aug. 09.00
10.30 10. s. e. trin. · Gudstjeneste Jystrup Kirke v. JV

Kværkeby Kirke v. JV

21. aug. 10.00 Den Berømte Snapsetur. Fuglereservatet Ved parkeringspladsen

28. aug. 09.00
10.30 11. s. e. trin. · Gudstjeneste Valsølille Kirke v. JV

Vigersted Kirke v. JV  

  4. sep. 09.00
10.30 12. s. e. trin. · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. JV

Jystrup Kirke v. JV 

  7. sep. Sogneudflugt - se side 18 (T)(E)

11. sep. 10.00 Naturens Dag - Fuglereservatet
Krible-Krable for børn 

Ved parkeringspladsen

11. sep. 10.30 13. s. e. trin. · Høstgudstjeneste Kværkeby Kirke v. JV

18. sep. 10.30 14. s. e. trin. · Høstgudstjeneste Vigersted Kirke v. JV  
18. sep. 11.30 Kildemarked. VLR Vigersted Bymidte ved søen
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