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omkostninger.
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I GYMNASTIKAFDELINGEN SER VI FREM TIL
 SÆSONOPSTARTEN I UGE 37

Igen i år byder vi på tre børnehold fra 1 år - 3. klasse. De 
yngste på forældre/barnholdet, børnehavebørnene på Minis-
pring og indskolingsbørnene på Springlopperne. Fælles for 
alle børneholdene er deres fokus på de grundlæggende gym-
nastiske og motoriske færdigheder f.eks. balance og kolbøt-
ter/ruller/salto. Man kan komme som helt ny gymnast, men 
man kan også blive udfordret og udvikle sig videre fra der, 
hvor man slap sidste år.

Er du til jumping-fitness og hop i trampolinerne har vi også 
noget for dig. Vores erfarne instruktører Bianca og Nicoline 
står klar til at guide, udfordre og få gang i alle, som har lyst til 
at røre sig og have det sjovt. Begyndere og øvede er alle vel-
komne.

Vil du bruge din krop til styrke- og konditionstræning så kom 
til Cross Kids! Vi udfordrer dig på din kondition og din muskel-
styrke, og vi har det mega sjovt imens! Kom og vær med hvis 
du vil styrke din krop samtidig med, at du får nogle gode ven-
ner. 

Er du vild med at bevæge dig til god musik, så kom med til 
Zumba. Her er der gang i den, og samtidig plads til alle. Pul-
sen kommer op og latteren bliver sluppet løs. Kom og vær 
med!

Strong by Zumba er højintensiv tempotræning, HIIT, med mu-
sik tilpasset øvelserne. Timen bygges op så alle kan være 
med, så kom endelig forbi og vær med!

Skal kroppen røres i et roligere tempo mens fokus rettes ind, 
er mandagens yoga-hold måske noget for dig. Under kyndig 
vejledning af Mette bliver du på behagelig vis guidet gennem 
90 minutters Hatha-yoga, hvor du får brugt kroppen og får ro 
i sindet.

Der bliver fortsat rullet tre dage om ugen. Målgruppen er fa-
milier, som ønsker at dyrke motion sammen. Vi formår at ud-
fordre alle, både begyndere og meget øvede. Vi er et af få 
hold i Danmark, som dyrker Free Style Slalom, som er en up-
coming gren af inliners rulleskøjtning.

Hver torsdag mødes Vakse voksne i forsamlingshuset fra kl. 
9.30-11.00. Tiden bruges til gymnastik og samvær for senio-
rer.

Som altid er det muligt at kontakte foreningen eller instruktø-
rerne, hvis man har spørgsmål eller har lyst til at vide mere.

Kontakt Thomas Lausten tla@pha.dk el. tlf. 72 48 26 49. Der 
tages forbehold for ændringer af  hold i den kommende sæson.

Julie Zeuthen- gymnastikafdelingen

VAKSE VOKSNE SENIOR - 
OGSÅ GERNE YNGRE - DER ER 

PLADS TIL ALLE ALDRE!

Holdet starter torsdag d.12. september kl. 9.30-11 
med 1 times gymnastik og derefter en halv times 
hyggeligt samvær med medbragt kaffe/vand/frugt, 
sang og en god snak. 

Jeg glæder mig til at se såvel nye som gamle ansig-
ter på holdet, hvor vi skal arbejde med både kondi-
tions- og styrketræning, smidighed og balance. Vi 
laver også Qi Gong og SMART-training, der er fit-
ness for hjernen.

Vi benytter store og små bolde, elastikker, hånd-
vægte/vandflasker og klude mm..

Mange af øvelserne kan laves både stående, lig-
gende og siddende på stole, så øvelserne kan til-
passes til den enkelte deltager. Det vigtigste er at 
være med og deltage, så godt man kan.

Og det skader jo ikke at krydre gymnastikken med 
et godt grin.

Medbring måtte til at ligge på samt vandflaske og 
kaffe/frugt til efterfølgende hygge.

Der er mulighed for at spille billard i stedet for at 
lave gymnastik.

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

SMART-training 
med edu.

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

www.farvebuen.dk 

VIGERSTED IDRÆTSFORENING
www.vigersted-if.dk
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Forældre/barn 1-3 år, 
Lørdag kl. 9.00-10.00 i Vigersted 
Hallen. Søskende er hjertelig velkomne.

Minispring årgang 13/14/15
Tirsdag kl. 16.00-17.00
i Vigersted Hallen.  

Springlopperne 0.-3. klasse, 
springhold. Torsdag kl. 16.00-17.00 
i Vigersted Hallen. 

Inliners familiehold
Tirsdag kl. 17.00-18.15 og/eller 
torsdag kl. 18.00-19.00 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 gymnastiksalen på Vigersted Skole.

CrossGym Kidz 4.-9. klasse
Torsdag kl. 17.00-18.00 
i Vigersted Hallen.

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

Zumba
Tirsdag kl. 19.00-20.00 
i gymnastiksalen på Vigersted Skole.

Strong by Zumba
Tirsdag kl. 18.00-18.55 
i gymnastiksalen på Vigersted Skole.

Vakse voksne gymnastik 
og samvær for seniorer
Torsdag kl. 9.30-11.00 
i Vigersted Forsamlingshus.

SÆSON 2019/20 
- OPSTART I UGE 37

3

Nu er sommerferien overstået og vi 
håber, at alle har haft en rigtig god 
sommer. Vi starter nu på vores 13. 
sæson. Vi glæder os til at se så 
mange som muligt i den nye sæson. 

Prisen er stadig 200 kr. i indmel-
delse og 100 kr. om måneden. Den-
ne pris dækker ligeledes Body Bike 
og Cross-gym.

NYT FRA TRÆNINGSCENTRET

Vi starter mandag d. 2. septem-
ber og tiderne er mandag kl. 18.00 
- 19.00 og torsdag kl. 18.00 - 
19.00.  Mød op - der er ledige cyk-
ler. Vigersted Body Bike findes på 
facebook. 

Der er kommet en ny tilmeldings-
procedure for nye medlemmer, hvor 

du kan tilmelde dig på holdsport.dk, 
og booke tid, såfremt du er medlem 
af træningscentret, eller kontakt 
Thomas Egelund Rasmussen på tlf. 
23900970. Hvis der er ønsker om 
et begynderhold, vil dette blive op-
rettet.

BODY BIKE

Som sædvanlig har vi haft crossGym 
tre gange om ugen. Tiderne i den 
kommende sæson vil være: tirsdag 
kl. 18.15 - 19.15, fredag kl. 18 - 
19 og søndag kl. 10.00-11.00. 

Hvis yderligere oplysninger ønskes, 
bedes man ringe til undertegnede. 

Kurt Noack, formand
20651106

kno@godmail.dk

CROSSGYM

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

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

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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TAK FOR OPBAKNINGEN
I Vigersteddilettanten har vi restitueret 
os gennem juli måned. Efter det store 
egnsspilsprojekt trængte alle til at hol-
de lidt fri fra aftenaftaler og frivillige 
pligter. Heldigvis var der god opbak-
ning til at få ryddet op og allerede 4 
dage efter var alt væk fra Kirkeengen. 

Forløbet med egnsspillet var en hård 
men dejlig tid, hvor det blev bevist, at 
med opbakning fra lokalsamfundene 
og andre, så er meget muligt. Vi havde 
den store glæde at se folk fra Viger-
sted, Kværkeby, Jystrup, Store Merløse, 
Haslev, Bjæverskov, Borup, Ringsted, 
København, Hvalsø m.fl. deltage i pro-
jektet. Heldigvis var opbakningen 
blandt sponsorer stor og dertil et re-
kordstort publikum. 

Vi har hørt mange positive tilkendegi-
velser om alt vedrørende Banebørster 
og Sognerødder. Ingen nævnt - ingen 
glemt. Den fællesskabsfølelse der op-
står, når over 100 mennesker kaster 
sig ud i så stor en event, er unik og 
ubeskrivelig. Det skal mærkes. Vi håber 
lige så mange står klar til et eventuelt 
nyt projekt, hvis nogen skulle have mod 
på det.                       Torben Jensen

 

Traditionen tro afholder Vigersted-di-
lettanten igen i år høstfest og revy i 
forsamlingshuset. I år finder det sted

fredag d. 4. oktober fra kl. 18.30
Der startes med spisning, hvor der 
trakteres med buffet bestående af to 
slags kød, to salater, to slags kartofler 
samt dessert. I pausen i revyen serve-
res kaffe og småkager. Drikkevarer 
kan købes til rimelige priser.

Efter spisningen starter revyen kl. 
20.00.

Revyen »Det er bare os« tager jer med 
rundt i lokalsamfundet og den øvrige 
verden. Vi behandler såvel små som 
store problemer som ægteskab, lokal-

politik, Tour de France, IT-verdenen 
og hvad der ligger derimellem. Ti 
skuespillere er klar til at give jer en 
morsom og måske tankevækkende 
oplevelse.

Prisen for alt dette er som de sidste 
år 200 kr. for voksne og 150 kr. for 
børn. Billetter bestilles på www.viger-
sted.nemtilmeld.dk eller på tlf. 57 52 
56 16 fra d. 1. september og indtil d. 
2. oktober af  hensyn til bestilling af  
mad.

Husk også at vi afholder amerikansk 
lotteri med lokalt fremstillede præmi-
er.

Revyen gentages lørdag d. 5 oktober 
kl. 15.00 og her kan der også  købes 

billetter ved indgangen som koster 
60 kr. for voksne og 30 kr. for børn.

Der er mulighed for at købe kaffe/te 
og kage i pausen.

Niels Arentoft

SÅ ER DER REVY IGEN
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Revyen i 2009 
var også morsom.

TAK TIL SPONSORER
Vigersted Dilettanten takker alle, der velvilligt 
har støttet Projekt egnsspil 2019 økonomisk, 
med materialer eller andre ydelser.  

Projektet blev en fantastisk oplevelse for alle 
medvirkende og tilskuere.

Ringsted Kommune
Nordea Fonden
Jyllands-Postens Fond
Bjarne Jensens Fond
Brand af 1848 Fond
Hanne Marie Motzfeldts Fond
DATS-Landsforeningen 
for dramatisk virksomhed
Ole Larsen Vognmand-Ringsted
Vigersted EL APS
EDC Selandia-   
Vejgaard og partnere
Kildebrønde Transport, Haslev
H.K.T. Disco Makers
Dagmar Bryggeriet
Osted Slagter & Ost

BILTEMA
Søgade Begravelse
Ringsted Apotek- din Apoteker
Centrumklinikken, Ringsted
TOFFT-boligindretning, Ringsted 
Steen Olsson, Ringsted
SPAR-Borup
Tandlægehuset Borup
Lillebjerggård, Kværkeby
Vigersted Skole
Vestsjællands Veterantog
Vigersted Lokalråd
Sporvejsmuseet    
Skjoldenæsholm  
Vigersted Menighedsråd
Ringsted Museum & Arkiv
Vigersted Forsamlingshus

4
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EFTERÅRET BYDER OGSÅ 
PÅ GODE OPLEVELSER I 
FUGLERESERVATET ELLER 
PÅ EKSTERNE TURE 
På fuglereservatets hjemmeside kan 
du læse om tilblivelsen af den unikke 
naturperle, som vi er så heldige at 
have i vores lokalområde. Grundlagt 
15. maj 1970 af en helt enestående 
naturelsker. Du kan også se om for-
eningens tilblivelse og hvordan dette 
naturreservat blev sikret en stabil og 
tryg fremtid. Mere end 420 husstande 
bakker op og får gode naturoplevelser 
- enten ved deltagelse i året mange 
arrangementer eller ved iagttagelser 
på egen hånd. Reservatet er til en rig-
tig god rundtur og til stille fordybelse. 
Alle årstider byder på forskellig natur 
- enten det er flotte udsigter, fuglene, 
blomsterne eller insekterne. En kort 
biltur, cykeltur eller gåtur og reserva-
tet ligger for dine fødder. 

KOMMENDE ÅBNE  
ARRANGEMENTER  
• 8. september kl. 10   
 Krible krable for børn.

KOMMENDE MEDLEMS- 
ARRANGEMENTER  
• 22. september kl. 9.30-14.00  
 Fiskedag for børn og voksne.

• 13. oktober kl. 9.00-14.00  
 Fugletur til Avnø Naturcenter.

På hjemmesiden www.fuglereservat.dk 
kan du se mere om arrangementerne 
eller tilmeld dig nyhedsbrevene.

 INDMELDELSE
•  Betal 200 kr. til konto: 6823-  
 1022168 eller på MobilePay   
 31852. Send en mail til   
 kasse@fuglereservat.dk og opgiv  

FUGLERESERVAT.DK
www.fuglereservat.dk

 dit navn, adresse, telefon og mail.  
 Så modtager du et medlemskort  
 på mail og 4-5 nyhedsbreve om  
 året.

• Ikke medlemmer kan tilmelde   
 nyhedsbrevene på    
 www.fuglereservat.dk 

HJEMMESIDEN   
WWW.FUGLERESERVAT.DK 
Hjemmesiden er altid et besøg værd. 
Her ses fotogruppens flotte billeder 
fra reservatet og der kan læses om 
Hennings seneste observationer.       

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

Mail: info@fuglereservat.dk

Gråstrubet lappedykker. 
Foto: Per B. Thomsen

Foto: Ole Grabielsen
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VIGERSTED LOKALRÅD

www.vigersted.net

HUNDELUFTEROMRÅDE 
VED VIGERSTEDVEJ OG 
OPLEVELSESSTIEN  
MOD ØST 

I disse måneder forhandles der med 
kommunen om etablering af det øn-
skede hundeområde fra Vigerstedvej 
ind til den nye bålhytte. Målet er, at 
hundeområdet kan etableres sidst på 
året. Vi agter bl.a. at ansøge Helheds-
planpuljen om midler til projektet. 
Den foreløbige plan kan ses på www.
vigersted.net

CYKELSTI FRA SKOLEN  
TIL ROSKILDEVEJ 
Desværre er der ikke fremdrift i den 
ønskede cykelsti. Trods flere borger-
møder og anbefaling fra både Jystrup 
og Vigersted lokalråd, dyre rådgi-
verundersøgelser og meget mere, 
har politikerne og administrationen 
besluttet ikke at beslutte noget alli-
gevel. Så nu skal denne sikre skolevej 
til kommunens eneste folkeskole på 
landet igen ind på en prioritetsliste. 
Cyklende børn skal åbenbart ikke 
have en let tilgang til vores gode fol-
keskole.

SØ OG LEGEMULIG-
HEDER I BYMIDTEN
Frem til 9. maj var kommune-
plantillæg 2 i offentlig høring. 
Tillægget omhandler mulig-
heden for etablering af den 
ønskede sø suppleret med 
lege- og fitnessredskaber. 
Planen er nu vedtaget af by-
rådet og etableringen er pr. 
1. august sat i gang. Efter de 
markant forbedrede legefaci-
liteter ved skolen har lokal-
rådet besluttet at det igen 
vurderes, hvilke redskaber 
der vil give bedst mening i 
bymidten. Når vi når hen til 
midten af september, håber 
vi at rigtig mange vil give en hånd 
med til stensamling og græs-såning 
på hele den nye by-fælled.

BEBYGGELSE PÅ   
VIGERSTED BYGADE 2
Efter adskillige møder med kommu-
nen og endnu flere tilretninger af 
bebyggelsesplan har kommunen ud-
sendt forslag til lokalplan 304 med 

høringsfrist den 21. august. 
En lokalplan der umiddelbart 
ser ret restriktiv ud. Herefter er 
der sat i udsigt at lokalplanen 
kan foreligge i oktober. Først 
herefter kan den endelige pro-
jektering komme i gang. Der 
stiles efter 5 - 7 mindre se-
niorboliger med fællesareal, 
der smelter sammen med 
sø-miljø og by-fælled. 

HEGNING OG FÅR 
VED  OPLEVELSES-
STIEN
Mellem Vigerstedvej og 
Ejdamsvej har kommunen 
udsat får til bl.a. bekæm-
pelse af bjørneklo. Hele 
det indhegnede område 

skal være afgræsset naturbeskyttet 
eng. Arealet kommer til af støde op 
til den også indhegnede hundeskov.

HEGNING LANGS MED  
OPLEVELSESSTIEN 
Hegningen med pæle med en enkelt 
tråd foroven markerer Hofors om-
råder og deres tracé. Dette område 
følger bl.a. Stængebækken fra Hum-
leore frem til Mølleåen ved Kildevej. 
Hegningen følger også Mølleåen frem 
til Ved Lunden.

OPLEVELSESSTIENS  
FÆRDIGGØRELSE 
Der arbejdes nu på de sidste etab-
leringer. Ved Vigersted er der etab-
leret en bålhytte fremstillet i robina-
stolper beklædt med ubehandlet 
lærketræ. Bålhytten er placeret ved 
Oplevelsesstien ca. 125 meter øst for 
Vigerstedvej ved hundeområde og 
afgræsningsfold. Her er også anlagt 
en mindre fiskebro ud i mosen, som 
der kan fiskes fra. Ved shelteret på 
Bjergvej er der nu færdigetableret en 
mindre »Lær at cykle-bane« med fast 
slotsgrus. Lokalrådet forsøger at finde Bålhytte.

Fiskebro.
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Kildemarked d. 15. september er aflyst på grund af renovering af bymid-
ten. Vi glæder os til at holde Kildemarked næste år på den nye byfælled.

Hilsen Marianne Piil og Berit Galberg 22 21 23 25

AFLYSNING

mulighed for etablering af mult-toilet i 
forbindelse med bålhytte, fiskebro og 
shelter.

LANDSBYKLYNGEN  
SØSKOVLANDET 
I maj måned blev den udarbejdede 
strategiplan distribueret til politikere, 
administration og alle der, på en eller 
anden måde, har bidraget til planen. 
Planen indeholder 4 emner, som der 
tænkes arbejdet videre med. 

1. Cykelveje mellem landsbyerne   
 i klyngen

2. Naturpark efter Friluftsrådets   
 koncept

3. Udehus/center som samlingssted  
 for motion og sport i det fri og   
 for de stille naturaktiviteter

4. Fælles kommunikationsplatform

I en god dialog med kommunens ad-
ministration arbejdes der allerede nu 
på seriøse undersøgelser omkring 
Udehus/center med placering i eller 
ved Vrangeskov og ligeledes på etab-
lering af en Naturpark i klyngeområ-
det. Kommunikationsplatformen kan 
allerede nu benyttes til annoncering 
af lokale arrangementer.

Klyngesamarbejdet drives af rigtig 
mange frivillige i lokalområderne Fjel-
lebro/Kværkeby, Vigersted, Jystrup/
Valsølille og Haraldsted/Allindemag-
le. Se www.søskovlandet.dk

Meld meget gerne ind til klyngens sty-
regruppe, hvis du brænder for et af  
emnerne - eller ring til Peter på 20 83 
60 90.

Cykelbane ved shelter
 på Bjergvej.
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VIGERSTED SKOLE

www.vigersted-skole.dk

SKOLEÅRET 2019-20
Torsdag 8. august startede vi skole-
året med cirka 270 elever i Vigersted 
Skole og 28 elever i vores centeraf-
deling for børn med autisme. 

Vi kunne byde velkommen til 13 Spi-
rebørn i vore 0. klasse - og til 52 ele-
ver på 7. årgang. 

Vi har de seneste år gennemført et 
generationsskifte i lærerstaben på 
Vigersted Skole. Vi har ikke foretaget 
nye ansættelser i dette skoleår i sko-
ledelen.

I SFO har vi budt velkommen til pæ-
dagog Mette Skibsted Nielsen og i 
Afdelingen til lærer Dorthe Østerlund 
Toftegaard.

Skoledagen starter fortsat kl 08.10. 
Efter klokken 12 har vi indført nye 
ringetider, som blandt andet betyder, 
at seneste sluttidspunkt for de æld-
ste elever er 15.05. Bussernes af-
gangstider fra Vigersted er tilpasset 
de nye sluttider. 

Vi har fortsat 50 minutters lektioner. 
Formålet er primært at sikre tid til be-
vægelsesaktiviteter, som en fast del 
af lektionerne og som en metode til 
læring.

LEJRSKOLER/SKOLEREJSE
I september drager vores to klasser 
på 7. årgang på lejrskole. Vi har valgt 
fortsat at prioritere lejrskolen for 7. 
årgang med det primære formål at 
give de nydannede klasser en god 
mulighed for at få etableret et godt 
fællesskab fra skoleårets start. Samti-
dig med at der også er et fagligt ind-
hold i dagene. 

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

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

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

MINIBOGBUSSEN

Fjellebrovang v/ Fjellebrohuse 34
Onsdag 16.45 - 17.15

Nordbæksvej v. Legepladsen 
Onsdag 17.30 - 17.45

Vigersted Forsamlingshus
onsdag 18.00 - 19.15

Derudover skal vores 6. årgang på en 
lejrskole sidst på skoleåret. 

Som et nyt initiativ arbejdes der på at 
få skabt en tradition med en skolerej-
se på 8. årgang. Til en skolerejse skal 
elever og forældre selv tilvejebringe 
de nødvendige ressourcer. Det bety-
der at eleverne tjener penge ved at 
løse forskellige opgaver - eksempelvis 
uddeling af reklamer. Planerne går på 
en rejse til Berlin til foråret. 

UNICEF RETTIGHEDSSKOLE
4. - 6. september gennemføres tre 
rettigheds- eller trivselsdage. Dagene 
er tilrettelagt i et samarbejde mellem 
Rettighedsrådet og medarbejderne. 

Hver klasse skal blandt andet udar-
bejdet årets klassecharter - med ud-
gangspunkt i FN’s Børnekonvention. 

Ringsted Kommunes SSP-konsulenter 
inddrages med oplæg i klasserne.  

SKOLEFEST
Årets skolefest for elever og forældre 
i 0. - 6. klasse afholdes fredag 8. no-
vember. Igen i år med skolekomedie, 
sang, dans og boder med aktiviteter 
og salg af mad og drikke. 

Elever, forældre og medarbejdere er i 
fuld gang med planlægning af festen. 

HÅNDVÆRK OG DESIGN 
LOKALE - OG VALGFAG
Vores hidtidige sløjdlokale er nu om-
bygget og renoveret, så det tilgodeser 
de krav, der indgår i faget Håndværk 

og Design. Der er nu en afdeling til de 
»hårde« materialer (primært træ) - og 
en til de »bløde« materialer (stof, garn 
med videre). 

Der undervises i Håndværk og De-
sign på 4. - 6. årgang og som valgfag 
i udskolingen. 

Vi starter implementeringen på 7. år-
gang af en ny valgfagsordning, hvor 
der skal udbydes Håndværk og De-
sign. Derudover udbyder vi Musik og 
Madkundskab. I den nye ordning er 
valgfaget toårigt og afsluttes med ek-
samen i slutningen af 8. årgang. 

Med venlig hilsen
Jette Wase Hansen

Skoleleder

Håndværk og 
Design lokale klar 

til indflytning.
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I Vigersted Børnehus har pædagogerne fået en god 
idé!

For at kunne bruge vores lokalområde med børnene, 
ønsker de sig to el-ladcykler! 

Med to ladcykler, kan 8 børn komme på tur med 2 
voksne og sanse og opleve for fulde drøn.

I skoven skal der hoppes på træstammer, ved den 
nye fiskebro skal der fanges smådyr og på Oplevel-
sesstien skal der opleves.

I forældrebestyrelsen bakker vi op om ideen og har 
startet en indsamling af penge (sponsorater). 

Cyklerne er dyre, så selv små beløb tæller og nogle 
har måske lyst til at give et tilskud eller kender et 
firma, som har lyst til at støtte projektet med et 
større eller mindre beløb.

Hvis du har spørgsmål, må du gerne kontakte 
Laura Rossing på laura@rossing.dk

Vi håber, at kunne sende de første på tur allerede 
i slutningen af september og vi glæder os til at se 
cyklerne i bybilledet mange år fremover.

På bestyrelsens vegne, 
Julie Ellekrog Zeuthen

NYT FRA VIGERSTED BØRNEHUS

VIGERSTED BØRNEHUS

RINGSTED DAGPLEJE
Leder Lone Schiøtt
Tlf. 57 62 81 20

PLEJECENTER ORTVED

Roskildevej 498, Ringsted
Tlf. 57 62 77 40

Leder Marianne Micheelsen 
Tlf. 57 62 77 45

VIGERSTED BØRNEHAVE

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

Bestyrelsesformand: Laura Irwin 
Rossing - laura@rossing.dk

Tegnediktat - se 
vores flotte giraffer!
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VIGERSTED FORSAMLINGSHUS 

www.vigerstedforsamlingshus.dk

Traditionelt er der ikke mange arran-
gementer i Forsamlingshuset i som-
merperioden. Huset får lov at hvile 
sig, inden et hektisk efterår melder 
sig allerede i august. I dette efterår er 
der få ledige weekender frem til no-
vember. Dertil kommer, at dilettanten, 
Vakse Voksne, Voksenklubben og Bil-
lardklubben begynder deres aktivite-
ter igen. Forsamlingshuset fremstår 
dermed atter som stedet, hvor privat-
fester kan afholdes og lokalegrupper 
kan mødes, som det har gjort i 116 år. 

Vi må håbe, det fremover kan fort-
sætte på den måde. Det er nemt at 
blive medlem af støtteforeningen, som 
driver huset med frivillig arbejdskraft. 
Vi har fået MobilePay – 156978 – og 
det koster kun 200 kr. for en husstand 
at blive medlem. Til gengæld kan du få 
10 % rabat på lejemål. Der kan være 
penge at spare. Læs mere på www.
vigerstedforsamlingshus.dk. Husk at 
skrive navn og adresse. Ydermere kan 
du deltage i generalforsamlingen med 
stemmeret i marts, og du vil blive in-
viteret til deltagelse i et givende fæl-
lesskab omkring hovedrengøring i ef-
teråret. 

Med jævne mellemrum kommer der 
forespørgsler på at afholde ungdoms-
fest. Ofte siger vi nej til det. Det er 
vigtigt, at der er voksne mennesker til 
stede hele festen igennem. Vi synes, 
det skal være forældrene til festhol-
derne. I hvert fald er det ikke nok, at 
en storebror på 19 år står for lejemå-

let. Andre forsamlingshuse 
har haft erfaringer med 
fester, der er gået ud af 
kontrol. Vi ønsker heller 
ikke, at forsamlingshuset 
lægger rammer til ud-
skænkning af alkohol til 
børn under 18.

Hvis der bliver lejet ud 
til ungdomsfester, skal 
man regne med et be-
tydeligt forhøjet depo-
situm, som det også 
fremgår af lejekontrak-
ten, som kan ses på 
vores hjemmeside.

I den store sal kan man se det flotte 
scenetæppe, som er helt unikt. Det 
blev skabt i 1983. En af vores lokale 
kunstnere, Tove Sandholdt Gaub, har 
stået for designet. Hun døde for ny-
lig efter lang tids sygdom og hendes 
mindehøjtidelighed blev selvfølgelig 
afholdt i forsamlingshuset foran det 
smukke tæppe. De mange patchwork-
lapper kom til ved at lokale borgere har 
klippet deres gamle balkjoler i stykker 
og sat dem sammen igen. Efter sigen-
de er der 1629 lapper. Hver eneste 
har været til bal i forsamlingshuset, 
så hvis lapper kunne tale…. Tove kre-
erede selv midterpartiet hjemme hos 
sig selv. Desuden er mange af dilet-
tantens plakater, der hænger på væg-
gen i salen ligeledes tegnet af Tove. 
Ære være Toves minde.

VIDSTE DU:
• At huset i 1973 blev overdraget til  
 Ringsted Kommune af forsamlings- 
 husets interessentskab?

• At Støtteforeningen for Vigersted  
 Forsamlingshus i 1983 overtog  
 forpagtningen af huset?

• At den sidste vært forlod huset i  
 1991, hvorefter Støtteforeningen  
 siden har stået for driften?

Mathea Jensen
40 50 50 98

mot.jensen@gmail.com

NYT FRA FORSAMLINGSHUSET

Osted Slagter og selskabslokale
v/ Kennet Hansen

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

11

BYVANDRING I KVÆRKEBY
Når det drejer sig om lokalhistorie, så 
er der stor opbakning i Kværkeby. Det 
fik vi endnu et bevis på, da vi havde 
byvandring i Kværkeby en dejlig ju-
niaften. 50 borgere fra Kværkeby el-
ler med tilknytning til landsbyen var 
mødt op. De fik en spændende for-
tælling om huse og borgere fra det 
gamle Kværkeby. Henrik Vestengaard 
og Ruth Engelsborg fortalte levende 
om livet i den gamle landsby, og de 
blev godt suppleret af deltagerne i 
byvandringen, der kunne supplere 
med deres oplevelser. Selvfølgelig 
kunne vi ikke få alle historierne med, 
så derfor blev det foreslået at lave en 
lokalhistorisk aften på Kværkeby Fri-
skole, hvor man kan møde op med 
alle sine gamle billeder eller andet fra 

gamle Kværkeby. Mange har efterføl-
gende henvendt sig, om vi ikke kan 
lave endnu en byvandring i Kværkeby, 
fordi de var forhindret. Det vil vi me-
get gerne i Borgerforeningen, hvis 
vores lokale guider altså har tid. Der 
er også planer om en lignende »by-
vandring« i Fjellebro. Mere om dette i 
lokalpressen. 

BYUDVIKLING I KVÆRKEBY
Der har længe været et ønske om at 
få flere mindre lejeboliger i Kværkeby. 
Borgerforeningen var jo initiativtagere 
til etableringen af lejeboliger i Kvær-
keby - nemlig de boliger, der blev byg-
get på Kirkevej. Vi fik et godt samar-
bejde med Andelsboligforeningen af 
1941 og lokal jordbesidder. Interes-
sen for disse boliger har været stor, 
så derfor vil Borgerforeningen gerne 
være med til at få gang i endnu et 
lejeboligbyggeri - evt. på Mejerigrun-
den. Dette arbejde er nu igangsat i 
Borgerforeningens bestyrelse. 

JULESKOVTUR   
OG JULEFEST
Igen i år vil der være mulighed for at 
samle alt godt til julen i Humleore-
skoven. Vi følger også op på sidste 
års succes med julefest. Det er dejligt 
med den store opbakning til disse to 
arrangementer, så derfor vil vi fort-
sætte med dem. Læs mere om jule-
festen og juleskovturen i lokalpressen 
og vores folder. 

Kværkeby.

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

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

KVÆRKEBY FRISKOLE

KÆRE ALLE SAMMEN
Så er sommeren snart endeligt forbi 
og efteråret tager langsomt over, med 
både smukke efterårsfarver og lang-
somt kortere dage. Her på Kværkeby 
Friskole går det stadig rigtig godt. Vi 
er lige nu 175 elever på vores lille 
skole og vi har derfor også kun få le-
dige pladser på enkelte årgange. 

Man kan på mange måder godt mær-
ke, at det nu er skolens 8. skoleår. 
Hvor skolen tidligere var karakterise-
ret ved, at være den nye lille friskole, 
hvor pulsen var høj og hvor alt hele 
tiden var i spil, så er skolens puls og 
liv i dag en helt anden. Den fremstår 
nu som en nyere veletableret friskole, 
hvor det bærende fundament af sko-
lekultur, er begyndt at størkne og hvor 
vi i dag udvikler skolen på et sundt 
grundlag, i et samspil mellem traditio-
ner, skolekultur og udvikling. 

Et af vores grundlæggende pejlemær-
ker er stadig, at vi ikke skal gøre det 
vi plejer at gøre, men i stedet gøre det 
vi føler er rigtigt at gøre. Det er derfor 
vigtigt, at vi finder balancen mellem at 
udvikle skolen og skabe en kendt, læ-
rerig og tryg hverdag for både elever, 
forældre og personalet.  

FESTLIGT OG VEMODIGT 
FARVEL TIL 9. KLASSE 
Selv om jeg nu har arbejdet i skole-
verdenen i snart 25 år, så vænner 
man sig aldrig helt til at skulle sige 
farvel til elever, fordi de afslutter de-

vi havde derfor ingen problemer med 
at indfri lånet med en god blanding af 
langsigtet lånefinansiering og en stor 
egenfinansiering. 

 

LIDT OM ÅBNINGSTIDER 
OG PRISER PÅ SFO
Kværkeby Friskoles SFO er den sko-
lefritidsordning, der har de bedste 
åbningstider i kommunen. Vi har 
åbent allerede fra kl. 6.00 – 17.00 
fra mandag til torsdag, mens vi har 
åbent til klokken 16.00 om fredagen. 
Derudover har vi ingen lukkedage, ud 
over de almindelige helligdage. Da vi 
er sommerpasningsskole for de fleste 
andre friskoler, indebærer det, at vi 
holder åbent hele sommerferien. 

Man kan også få tilbudt SFO tid, i 
de samme perioder, på de kommu-
nale skoler, men mange af børnene 
er nødt til at blive passet på andre 
skoler, end dem de går på, i 3 uger i 
sommerferien og i efterårsferien.

Hvis vi ser på prisen for at gå på 
Kværkeby Friskole, så er det faktisk 
kun årligt kr. 10.00 dyrere, end tak-
sten for at gå i skole og fuldtids-SFO 
på de kommunale skoler.  Alt i alt kan 
man derfor konkludere at der reelt 
kun er tale om et »Coin offer« for at gå 
på vores friskole, når ens barn også 
går i SFO på fuld tid. 

Rigtig mange gode efterårshilsner 

Jan Glerup, Skoleleder

res skoleforløb, for at rejse videre ud 
i livet. For en lille friskole, som vores, 
er dette faktisk noget ekstra særligt, 
fordi det nærmest er som at sige far-
vel til medlemmer af skolefamilien. 
Endelig var det så noget helt ekstra-
ordinært at skulle sige farvel i år, sim-
pelthen fordi det var allerførste gang, 
at vi oplevede, at der var elever, der 
dimitterede fra vores skole. 

Vi havde på alle måder en rigtig dejlig, 
rigtig hyggelig og lidt højtidelig dag 
og det var derfor også med en lille 
klump i halsen, at vi måtte sige farvel 
til eleverne. Vi vil gerne takke alle 16 
skønne elever for rigtig mange gode 
år og ønsker hver og en det bedste i 
fremtiden.         

I har på alle måder været en skøn 
klasse og I vil helt sikkert blive savnet 
af både elever og hele personalet. 

INDFRIELSE AF   
KOMMUNELÅNET
Da vi købte skolen, af kommunen, 
for 7 år siden, blev der oprettet et 
kommunelån på købsprisen og dette 
lån skulle så indfries fuldt sommeren 
2019.  

Der var ingen tvivl om, at denne kom-
mende indfrielse skabte nogle bekym-
ringer, for blot få år siden, hvor skolen 
var meget lille og hvor elevgrundlaget 
ligeledes var noget spinkelt. Hvis vi 
ser på skolens økonomiske virkelig-
hed i dag, så er den en helt anden og 

 

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

www. eselektrikeren.dk 

ES-Elektrikeren A/S 
Bækgårdsvej 41B 

4140 Borup 
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Søgade 26, 4100 Ringsted

Søgade Begravelse
3639 5810

DE GRØNNE PIGESPEJDERE

www.vigerstedspejder.dk

De grønne pigespejdere skaber et 
særligt rum for piger. Her er der mu-
lighed for at afprøve alle tænkelige 
sider af friluftsliv og samtidig være en 
del af et stærkt fællesskab. Pige- / 
Kvindefællesskabet er et unikt og 
trygt rum, hvor både fysiske udfor-
dringer og fordybelse giver rig mulig-
hed for at lege og lære.

VINDERE AF ÅRETS   
SØLVPLØK
Sølvpløk er regionsdysten i region 
Østersø hos De Grønne Pigespejdere, 
og i år har pigespejdere fra hele Sjæl-
land fået muligheden for at deltage. 
De seje Leopard piger har vundet 
årets turnering i 2019, og har der-
med bevist, at de kan finde de nød-
vendige spejderfærdigheder og sam-
arbejde frem, når der er behov.

SOMMERLEJR I HOLLAND
Årets sommerlejr gik til Pijnacker i 
Holland. Pijnacker ligger imellem 
Haag, Rotterdam og Delft. Pigerne 
tog toget til Pijnacker og havde fået 
sendt grej og oppakning i forvejen. 
Gitte havde formået at overbevise Al-
lan om, at det var fornuftigt at være 
ansvarlig voksen i bil med trailer, så 
pigerne ikke skulle slæbe det hele 
med toget.

Spejdere har evner for at finde spe-
cielle veje verden over. Læg mærke til 
gadenavnet på gruppebilledet, som 

EKSPERTER PÅ PIGER

er taget på den 20 ki-
lometer vandretur 
rundt i Rotterdam. Det 
blev naturligvis også 
til en tur til Delft, som 
udmærker sig ved 
ikke at blive sønder-
bombet under 2. 
Verdenskrig, og der-
for har det oprinde-
lige centrum intakt.

Udover de sædvanli-
ge lejraktiviteter med 
flaghejsning og mad 
over bål / Trangia 
blev der i dette års 
sommerlejr plads til 
at holde jul i juli, være 
på løb uden kort og 
mobil, så de ikke kun-
ne finde vej uden at 
spørge de lokale. Så 
blev det også lige te-
stet om sprogkundska-
berne fra skolen er 
brugbare i praktiske 
situationer.

DEN NYE SPEJDERSÆSON
Alle pigespejdere starter op mandag 
den 19/8 kl. 18-20 i bjerghytten. 
Skulle du have en pige med lyst og 
interesse, så kontakt Marie på 
41408362 efter kl. 16, så I sammen 
kan finde det rigtige tidspunkt for 
hendes spejderstart.

Marie Lindstrøm

Sølvpløk vindere.

Sommerlejr i Holland.

Jul i juli.
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Køgevej 3 · 4100 Ringsted
Tlf. 57610948 · www.aahøjcykler.dk

NATURBØRN I SNEKKERUP
Med risiko for jord under 

neglene og røde kinder

Siden sidst har vi haft en dejlig som-
mer, hvor vi har hygget os med blandt 
andet at lege i varmen med vand og 
sand.

Vi har sagt farvel til William, som skul-
le starte i børnehave, og velkommen 
til Benjamin, hvis storebror jeg også 
har haft fornøjelsen at passe. 

Vores dejlig kattekillinger, som vi har 
hygget os med før sommerferien, er 
flyttet hjemmefra til nye hjem til stor 
glæde for de nye familier. 

www.rosenmark.dk

Nu er vi i gang med at høste frugt og 
grønt fra haven og forkæle alle dyrene 
med lidt af hvert. 

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

Med venlig Hilsen
Naturbørn v/ Annette Rosenmark

Snekkerupvej 58
Tlf. 2287 9837  

Se mere på www.rosenmark.dk

Bliv kunde i danskernes
foretrukne bank  
– 10 år i træk*

*voxmeter, 2019Nørregade 25  |  4100 Ringsted
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VIGERSTED OG KVÆRKEBY KIRKER

Michael Chiamchanthuek
Rusgård Bakke 40, 4100 Ringsted

Tlf. 57 52 52 57
Mobil 40 51 40 75

I foråret 2019 plantede graver Arne 
og jeg en del planter i det nye bed. 
Tanken er, at vi skal prøve om vi kan 
være selvforsynende med blomster 
til bl.a. alterbuketter og måske bu-
ketter til fødselarer i sognet.

Søndag den 4. august kunne jeg 
med stor glæde plukke blomster til 
en fin buket, som vi havde på bor-
det i Tiendeladen, hvor vi nød synet 
af den, mens vi hyggede os med 
kirkekaffen.

Lena Uldall

BEDET PÅ KIRKEGÅRDEN VIGERSTED KIRKE

Sommerferien er ved at være slut. 
Vi starter med at strikke: 

ONSDAG DEN 28. AUGUST

Vi havde nogle dejlige dage i for-
bindelse med Egnsteatret i juni - 
hvor vi havde en bod med mange 
forskellige strikkede sager. Vi solgte 
godt, så nu kan vi investere i garn til 
efterårets strikkedage! 

Vi fortsætter med at strikke til Avns-
trup - Røde Kors børnehaven - og 
så selvfølgelig Hus Forbi sælgerne.

Vi afholder julemarked i Vigersted 
den 23. og 24. november. Lokalite-
ten bliver meddelt senere!

Der er ledige pladser, så kom bare, 
der er garn, mønstre og strikkepin-
de. 

Vi hygger os med kaffe, te og lidt 
brød, i konfirmandstuen i Præste-
gården onsdag kl.10.00 - 13.00.

På gensyn!

Lena Uldall

NØRKLEKLUBBEN VIGERSTED, KVÆRKEBY, BENLØSE OG RINGSTED

Vigersted Forsamlingshus
Huset bestilles helst på mail: 

vigerstedforsamlingshus@gmail.com 
eller på tlf. 27639373 ml. kl. 17 og 21.
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vigersted-kvaerkeby.dk

»SYNG JULEN IND«  
Onsdag d. 4. december kl. 18.30 i Kværkeby kirke

Englekoret, Ungdomskoret og Julekoret står klar til at synge 
julen ind i alles hjerter ved det årlige arrangement i Kvær-
keby kirke.  De ca. 50 sangere vil synge en stemningsfuld 
koncert blandet med nogle af vores elskede julesalmer som 
fællessang for alle aldre. 

Ligesom de sidste par år er der mulighed for at være med 
i Julekoret i måneden op til. Kirkernes Voksenkor inviterer 
således sangglade mennesker til at komme og øve med 
koret 4 gange og så afslutte forløbet ved ”Syng julen ind”.  
Det er for alle dem, som elsker at synge i kor, men ikke har 
tid til at være fast medlem i koret.

Julekoret øver onsdag d. 6., 13., 20. og 27. november kl. 
19-20.30 i Vigersted kirke med korleder Mia Engsager og 
sangpædagog Gitte Paxevanos. Man tilmelder sig til Juleko-
ret ved at sende en mail til miaengsager@gmail.com. 

 

KONCERT MED VOKALGRUPPEN KOLORIT 
OG VIGERSTED-KVÆRKEBY KIRKERS 

UNGDOMS- OG VOKSENKOR 
Lørdag d. 5. oktober kl. 15 i Vigersted kirke

Kolorit synger et sprudlende og anderledes repertoire, der består af en 
kombination af latinamerikansk og nordisk kormusik. Argentinsk tango, 
cubansk son, dansk folkesang og svensk visetradition. Kolorit har vundet 
flere internationale priser og har repræsenteret Danmark ved korfestivaler 
i hele verden. Kolorit består af 18 sangere og dirigent Niels Græsholm. 
Koret kan i år fejre 30 års jubilæum og har bl.a. fejret det med en koncert-
turne til Gotland i april måned. 

Koret ankommer allerede kl. 10 lørdag formiddag, hvor de vil afholde en 
workshop for Vigersted og Kværkeby kirkers ungdoms- og voksenkor. 
Sangene som de arbejder med, vil også blive opført ved koncerten kl. 15 
i Vigersted kirke. Der er gratis adgang til koncerten.

SANGCAFÉ
I efteråret fortsætter vi med vo-
res populære sangcafé i konfir-
mandstuen i Vigersted præste-
gård.

Vi synger nye og gamle sange 
fra den danske sangskat og 
hygger os i hinandens selskab.  

Der er mulighed for at vælge 
lige netop den sang, som du 
har lyst til at synge fra Højsko-
lesangbogen, Kirkesangbogen 
eller salmebogen. Kirkernes 
organist Mia Engsager akkom-
pagnerer sangene på klaveret 
og efter en times sang serverer 
menighedsrådet gratis frokost, 
kaffe og te. Så kom og vær med 
til en hyggelig formiddag i fæl-
lessangens tegn. 

Tid: Tirsdag d. 24. septem-
ber, d. 22. oktober og d. 26. 
november kl. 10.30-12.15.

Sted: Konfirmandstuen i Viger-
sted Præstegård.
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Med udgangspunkt I bogen 27 
TALER OG PRÆDIKENER afhol-
der vi fire aftener i Kirkehøjskolen 
Midtsjælland. Om bogens taler 
står der bl.a.: »Humanisterne og 
teologerne har givet håb til dem, 
for hvem alt håb var ude, talt for 
ret og rettigheder til de rettigheds-
løse, givet stemme til de overhørte 
og talt magten imod, når den blev 
misbrugt af  magthaverne. Bogens 
talere og prædikanter er religions-
stiftere, fredsaktivister, kvindesags-
forkæmpere, missionsfeminister og 
dissidenter med det til fælles, at 
de har sat alt ind på en sag - ofte 
som first movers, inden andre 
turde følge trop, og inden det, de 
kæmpede for, blev til politik. I de 
fleste tilfælde med livet som ind-
sats. Bogen spænder over 2000 
år, og bidragene stammer fra Dan-
mark, Europa, Afrika, Østen, USA 

MENIGHEDSRÅDS-
MØDER FOR 

VIGERSTED MENIG-
HEDSRÅD/SOGN 

afholdes på flg. datoer: 19. sep-
tember kl. 17.00 - og den 21. 
oktober kl. 19.00 i konfirmand-
stuen, Præstegården. Møderne er 
offentlige.

KIRKEHØJSKOLEN MIDTSJÆLLAND 
»27 TALER OG PRÆDIKENER - HUMANISTER OG TEOLOGER 

DER FORANDREDE VERDEN« 

og Sydamerika. Talerne opfordrer alle 
til samhørighed og medmenneskelig-
hed, og samtidig står de på skuldrene 
af  hinanden«. 

Dr. phil og tidligere udenrigs, kultur, 
kirke og miljøminister, skribent og 
meget mere Per Stig Møller har skre-
vet bogens forord. Første aften indle-
des derfor med et foredrag ved Per 
Stig Møller. Efter foredraget udvæl-
ges i fællesskab tre taler som danner 
rammen om tre aftener med fælles-
spisning og mulighed for at komme til 
orde om aftenens udvalgte tale. Der 
kræves ingen særlige forudsætninger 
for at deltage. Første aften inklusiv 
kaffe og kage koster 35 kr. efterføl-
gende aftener koster 65 kr. for mid-
dag eksklusiv drikkevarer. 

Tirsdag d. 17. september kl. 
19.00-21.00 i Stalden i Jystrup 
»27 taler og prædikener - humanister 
og teologer der forandrede verden«

Per stig Møller skriver om sit foredrag: 
»Jeg vil tale om, hvad der skaber hand-
ling, hvad der får os til at være aktive 
eller til at forholde os passive? Når de 
ofrede livet, søgte de så martyriet? 
Eller var de så overbeviste om sand-
heden i deres budskab, at de tog den 
risiko med i købet? Det ser vi på og 
kommer ind på flere af  historiens per-
sonligheder fra Jesus over Muhammed 
til Kaj Munk og Malala«. Per Stig Møl-
ler er dr. phil. og tidligere udenrigs, 
kultur, kirke og miljøminister, en flittig 
skribent og meget mere. 

Per Stig Møller har skrevet bogens 
forord og derfor selvskrevet til at 
indlede temarækken. 

Torsdag d. 3. oktober  
kl. 18.30-21.00 i Haraldsted 

præstegård 

Tirsdag d. 22. oktober  
kl. 18.30-21.00 i Vigersted  

præstegård 

Onsdag d. 6. november  
kl. 18.30-21.00 i Stalden  

i Jystrup 

De tre mest populære taler ud-
vælges den første aften alene på 
baggrund af Per Stig Møllers op-
læg uden at man behøver at læse 
bogen. Herefter danner tre taler 
rammen om tre aftener i kirkehøj-
skolen Midtsjælland som indledes 
med fællesspisning og efterføl-
gende mulighed for at komme til 
orde om aftenens udvalgte tale.

MENIGHEDSMØDE FOR 
VIGERSTED MENIGHEDSRÅD/SOGN

afholdes d. 29. september efter gudstjenesten, som er kl. 10.30, i 
konfirmandstuen.

På mødet vil menighedsrådet fremlægge sidste års regnskab og det 
kommende års budget. Desuden aflægges beretning om arbejdet i det 
forløbne år og planerne for kommende års virksomhed.

Der vil blive serveret kaffe, te og brød. 
Alle er meget velkomne.
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»Kære Menighed!« (Liebe Gemeinde!) 
- sådan begynder de fleste prædie-
kener i den østrigske og i den tyske 
evangeliske kirke. Dermed er tonen 
sat, for det handler her i høj grad 
om fællesskabet - og det tyske ord 
for fællesskab er »Gemeinschaft«. Det 
tyske ord »Gemeinde« betyder både 
menighed og by / sogn eller samfund.

På danske er ordene »menighed«, »fæl-
lesskab« og »sogn« eller »by« længere 
fra hinanden, meningen er den sam-
me. Det handler om fællesskab, - og 
det bliver tydeligt i trosbekendelsen i 
»de helliges samfund«, som ikke hen-
tyder hverken til en himmelsk tilstand 
engang i Paradis eller en eksklusiv 
udvalgt skare af særligt troende, hel-
lige mennesker. De helliges samfund 
er helt konkret og jordnært det fæl-
lesskab, vi lever af i dagligdagen og 
i kirken. Vi deltager i fællesskabet, 

når vi møder op, når vi i fællesskab 
beslutter, hvad vi vil engagere os i 
og hvad der for de lokale i kirke og 
samfund er vigtigt. Vi etablerer fæl-
lesskabet ved at tage hånd om hin-
anden i det, tale og lytte os frem og 
invitere indenfor i fællesskabet.

Jeg har lagt min ferie i år sammen 
med en måneds tjenestefrihed 
uden løn, for at kunne være her 
i de østrigske alper og tage del i 
fællesskabet i den evangeliske 
kirke. Det er en stor glæde og in-
spiration, som jeg tager med mig 
hjem til det daglige, hvor vi mødes i 
efteråret!

Her er nogle tankevækkende fotos 
med kærlige bjerghilsner  

fra jeres præst Anne-Marie

KIRKE- OG BJERGLIV I ØSTRIG
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HVOR HENVENDER
 MAN SIG VED DÅB, 
BEGRAVELSE MM.?

DÅB - aftales med sognepræsten.

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

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

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

Sognepræst
Anne-Marie Nybo Mehlsen, 
Vigersted Præstegård · Vigerstedvej 2
· tlf. 57 52 52 35 · amnm@km.dk · 
Fridag mandag.

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

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

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

Kirkesanger Kirsten Lybecker
Avnsbjergvej 42 · 4174 Jystrup ·
tlf. 41 57 55 61 · Fridag mandag.
2. kirkesanger (vikar) 
Gitte Paxevanos · tlf. 21 73 31 52.

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

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

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

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

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

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

KVÆRKEBY MENIGHEDSRÅD
Formand Martin Pedersen, Bjergvej 
35, tlf. 57 53 30 50, martinp@pc.dk

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

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

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

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

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

SIDEN SIDST

VIGERSTED SOGN
DØBTE
23.06.  Vilma Weberg Larsen

VIEDE OG VELSIGNEDE
08.06.  Mette Skibsted Nielsen og  
 Simon Skibsted Suldrup

15.06.  Mette Andreasen Welle og  
 Lars Nerup Rieck

DØDE OG BEGRAVEDE
29.04.  Anna-Margrethe Jensen
26.06.  Leif Vagn Licht Molsing
26.06.  Knud Jørn Nielsen
27.06.  Tove Sandholdt Gaub
03.07.  Steen Aagaard Kristensen
18.07.  Lilly Margrethe Jensen

KVÆRKEBY SOGN
DØBTE
02.06.  Frederik Senius Graae
02.06.  Josefine Friis Jensen 
08.06. Milas Lindskov Pedersen
08.06.  Elvira Fischer Jørgensen
 

VIEDE OG VELSIGNEDE
22.06.  Charlotte Sperling Nielsen  
 og Jakob Riis

DØDE OG BEGRAVEDE
27.04.  Mogens Hansen
10.06.  Henning Jacob Christiansen
12. 7.  Sonja Erholt Knudsen

SAMTALE 
OG SJÆLESORG

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

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

VIGERSTED-KVÆRKEBY 
LOKALNYT 

Nr. 4 - 2018: deadline 3. nov.
- udkommer 3. - 9. december.

LOKALNYT UDGIVES AF: Viger-
steds og Kværkebys menighedsråd 
samt institutioner og foreninger.
REDAKTION: Anne-Marie Nybo 
Mehlsen (ansvarshavende) Mariann 
Hansen (kasserer) Asger Bak, Berit 
Galberg.
ANNONCER PR. ÅR: Pris: 850 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 1250 kr. inkl. moms 
Mindre indlæg pr. gang min. 500 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

  1. sep.   9.00
10.30 11. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste

Vigersted Kirke (LSK)(K)
Valsølille Kirke (LSK)

  3. sep. 10.30 Plejehjemsgudstjeneste Plejecenter Ortved (LSK)

  4. sep. 9.00-18.00 Efterårsudflugt Kværkeby/Vigersted Kirker (T)(E)

  8. sep.   9.00
10.30 12. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste

Vigersted Kirke (tårn)(K)
Kværkeby Kirke 

  8. sep. 10.00 Krible krable for børn Fuglereservatet

14. sep. 11.00 Dåbsgudstjeneste Kværkeby Kirke 

15. sep. 10.30 13. s. e. trinitatis · Høstgudstj. m. Englekoret og spillemænd Vigersted Kirke

17. sep. 10.30 Plejehjemsgudstjeneste Plejecenter Ortved (LSK)

17. sep. 19.00 Kirkehøjskolen Midtsjælland Stalden Jystrup (E)

22. sep. 10.30 14. søndag efter trinitatis · 
Høstgudstjeneste m. Ungdomskoret og Spillemænd

Kværkeby Kirke - På plænen!

24. sep. 10.30-12.00 Sangcafe Vigersted Præstegård

29. sep.   9.00
10.30 15. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste

Jystrup Kirke
Vigersted Kirke 

  1. okt. 10.30 Plejehjemsgudstjeneste Plejecenter Ortved 

  3. okt. 18.30 Kirkehøjskolen Midtsjælland Haraldsted Præstegård (E)

  4. okt. 18.30 Høstfest med spisning og revy. Vigersted Dilettanten Vigersted Forsamlingshus (T)(E)

  5. okt. 15.00 Koncert med Kolorit Vigersted Kirke

  5. okt. 15.00 Revy. Vigersted Dilettanten Vigersted Forsamlingshus(E)

  6. okt.   9.00
10.30 16. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste

Jystrup Kirke 
Kværkeby Kirke 

13. okt.   9.00
10.30 17. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste

Valsølille Kirke
Vigersted Kirke

15. okt. 10.30 Plejehjemsgudstjeneste Plejecenter Ortved 

20. okt.   9.00
10.30 18. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste

Vigersted Kirke (K)
Jystrup Kirke

22. okt. 10.30-12.00 Sangcafe Vigersted Præstegård

22. okt. 18.30 Kirkehøjskolen Midtsjælland Vigersted Præstegård (E)

27. okt.   9.00
10.30 19. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste

Valsølille Kirke
Kværkeby Kirke 

  3. nov. 15.00
16.30

Alle Helgen · Lys, musik og mindegudstjenester 
med Ungdomskoret

Kværkeby Kirke  
Vigersted Kirke  

  5. nov. 10.30 Plejehjemsgudstjeneste Plejecenter Ortved (LSK)

  6. nov. 18.30 Kirkehøjskolen Midtsjælland Stalden Jystrup (E)

10. nov.   9.00 21. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste Vigersted Kirke (LSK)(K)

16. nov. 10.30 Lørdagsdåb med babysalmesang og kirkemusikalsk legestue Vigersted Kirke

17. nov. 10.30 22. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste Kværkeby Kirke

19. nov. 10.30 Plejehjemsgudstjeneste Plejecenter Ortved (LSK)

24. nov.   9.00
10.30 Sidste søndag i kirkeåret · Gudstjeneste

Jystrup Kirke
Vigersted Kirke

26. nov. 10.30-12.00 Sangcafe Vigersted Præstegård

  1. dec.   9.00
10.30 1. søndag i advent · Gudstjeneste

Vigersted Kirke (K)
Kværkeby Kirke UNG KIRKE

  3. dec. 10.30 Plejehjemsgudstjeneste Plejecenter Ortved (LSK)

  4. dec. 18.30 Syng Julen Ind med Englekoret og Julekoret Kværkeby Kirke

SEPTEMBER · OKTOBER · NOVEMBER 2019
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