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

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

GYMNASTIK

På vores børnegymnastikhold træner vi med afsæt i de motoriske grundfærdighe-
der.

Vi løber, sætter af, ruller, triller, svinger og en masse andet. En god motorik og en 
god kropsfornemmelse hjælper dit barn med at have det godt og også med at lære 
nye ting.

Vi lægger vægt på, at det skal være sjovt at bevæge sig og at få nye færdigheder. 

»Det sjoveste ved gymnastik er, når man skal lave saltoer i trampolinen. Når jeg øver 
mig på følhop bliver jeg god til vejrmøller. Når jeg spænder mine muskler kan jeg stå 
på hænder - jeg kan næsten selv« (Alvilde 7 år, gymnast på Springlopperne).

I foråret har vi fået vores nye redskaber hjem og vi glæder os meget til at kunne lave 
nye redskabsbaner. Der er indkøbt ting, som gymnaster i alle aldre kan få glæde af, 
bl.a en ny nedspringsmåtte og nye skum-redskaber.

På vegne af  instruktørerne,

Julie Ellekrog Zeuthen

VIGERSTED IDRÆTSFORENING
www.vigersted-if.dk
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Michael Chiamchanthuek
Smålodsvej 35, 4100 Ringsted

Tlf. 57 52 52 57
Mobil 40 51 40 75

Den nye springolin er 
klar til sæsonen starter!

De nye skumredskaber testes og 
afprøves. Nu skal der bl.a øves 

vejrmøller og kraftspring!

INLINERS ER EN SPORT FOR HELE FAMILIEN

Inliners-familieholdet har sommeren igennem trofast trænet freestyle slalom 
hver lørdag formiddag i 1½ time for at holde øvelserne ved lige. Udover at 
træne fx et ben forlæns og baglæns, køre forskellige comboer (en sammensæt-
ning af forskellige øvelser) på rækkerne af kegler, så har der også været tid til 
at spille rullehockey og stikbold. Og hver enkel time begynder med træning af 
de helt basale øvelser, så alle kan være med.  Inliners-holdet favner bredt, så 
både nybegyndere og meget øvede træner side om side.  Freestyle slalom er 
både behændighed, smidighed og styrke. Holdet giver forældre mulighed for 
at dyrke sjov og udfordrende motion sammen med deres børn - uanset om 
barnet er 5 eller 15 år. Aldersmæssigt spænder holdet således fra 5-50 år og 
alle kan blive dygtigere til at stå på inliners. Både nye og »gamle« inliners er hjertelig 
velkomne i den nye sæson, hvor man altid kan komme til en prøvetime.

Man kan selv vælge, om man vil træne en eller to gange om ugen. Alle medbringer 
selv inliners og beskyttelsesudstyr inkl. cykelhjelm. Hvis man har behov for nye inli-
ners-rulleskøjter eller har spørgsmål generelt, så kan man med fordel kontakte instruk-
tør Thomas Lausten på 72 48 26 49. Der er nemlig ikke særlig mange i Danmark, der 
dyrker freestyle slalom, så almindelige sportsforretninger ved sjældent, hvilken slags 
inliners, der er bedst til denne specielle sport, derfor er det en god idé at snakke med 
instruktøren, før man køber noget nyt. Hvis man allerede har et par inliners, så bruger man bare dem i første omgang. 

Fra uge 37 glæder inlinersholdet sig til igen at kunne træne to gange om ugen: Tirsdag kl. 17-18.15 og/
eller lørdag kl. 8-9. 

Inliners er en hyggelig motions-
form, hvor både voksne og børn 
bliver udfordret på hvert deres 
niveau. Her ses Camille, der 

forsøger at lære sin mor at lave 
en såkaldt »Brush«. Fotograf: 

Andreas Ravn Møller.
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Forældre/barn (1-3 år)
Lørdag kl. 9.00-10.00 i Vigersted 
Hallen. Søskende er hjertelig 
velkomne. Instruktør: Stine.

Minispring (Årgang 14/15/16) 
Tirsdag kl. 16.00-17.00 i 
Vigersted Hallen. 
Instruktører: Nadia og Thomas.

Springlopperne (0.-2. klasse) 
springhold
Torsdag kl. 16.00-17.00 
i Vigersted Hallen. 
Instruktører: Isabella og Nadia.

Rytme, sjipning og spring 
(3.-6. klasse) 
Torsdag 17.00-18.00 
i Vigersted Hallen.  
Instruktører: Henny og Loisie.

Inliners familiehold
Tirsdag kl. 17.00-18.15 og/eller 
lørdag kl. 8.00-9.00 i Vigersted 
Hallen. Instruktør: Thomas og Lene

Jumping fitness.  Mandag kl. 
19.15-20.15 og/eller torsdag kl. 
18.00-19.00 i gymnastiksalen på 
Vigersted Skole. 
Instruktører: Bianca og Nicoline.

CrossGym Kidz (4.-9. klasse)
Torsdag kl. 18.00-19.00 (bemærk 
nyt tidspunkt i forhold til sidste år) i 
Vigersted Hallen. Instruktør: Søren

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

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

Vakse voksne gymnastik og 
billiard for seniorer
Torsdag kl. 9.30-11.00 i Vigersted 
Forsamlingshus. 
Instruktør: Berit.

SÆSON 20/21 
OPSTART I UGE 37
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KOMMENDE SÆSON
Vigersted Idrætsforening er glade for, at vi i den kommende sæson kan 
tilbyde endnu et nyt gymnastikhold for de lidt større skolebørn, hvor der 
udover spring også vil være fokus på sjipning og rytme. Dette kan lade 
sig gøre, fordi VIF har været så heldige, at få en håndfuld nye instruktører, 
hvor af flere er erfarne gymnaster og heriblandt en af Danmarks tidligere 
bedste udøvere i rope skipping (sjipning). Så hvis man har lyst til at 
prøve at lære rope skipping, så kig forbi Vigersted Hallen om torsdagen 
fra 17-18.

Succesen med at få flere instruktører og hermed gymnastikhold har så til 
gengæld medført, at inliners-holdet må gå tilbage til igen kun at træne 
to gange om ugen i stedet for tre.

Alle er som altid velkomne på VIF´s forskellige hold, så længe man blot 
har lyst til at blive bedre og have det sjovt imens. Man kan altid dukke op 
på et hold og få en prøvetime eller tre, før man melder sig til.

Tilmelding foregår via klubmodul fra https://vigersted-if.dk/

Vi tilbyder holdene t.h. i sæson 2020/2021 - sæsonopstart i uge 37.

Kontakt Thomas Lausten tla@pha.dk el. tlf. 72 48 26 49, hvis du har 
spørgsmål eller har lyst til at vide mere. Der tages forbehold for ændringer 
af  hold i den kommende sæson. 

VAKSE VOKSNE SENIOR

Vakse Voksne starter torsdag den 10. september kl. 9.30 - 11.00 i Vi-
gersted Forsamlingshus.
Der er mulighed for gymnastik og billard. Efter en times aktivitet mødes alle til 
hyggeligt samvær med medbragt kaffe/frugt/vand.

Vi overholder Corona-restriktionerne med håndsprit og god afstand.

Alle gymnastikudøverne får udleveret en pose med navn på med redskaber, 
der skal bruges i øvelserne. Vi skal arbejde med kondition- og styrketræning, 
smidighed og balance. Vi laver også Qi Gong og SMART-training, der er fitness 
for hjernen. Vi benytter små og store bolde, elastikker, håndvægte, klude, og 
hvad vi ellers lige kan hitte på. 

De fleste øvelser kan laves både liggende, siddende og stående, så alle er 
velkommen uanset fysisk formåen. Det gælder om at være med til det man kan 
og samtidig få et godt grin sammen med andre.

Medbring måtte og vandflaske samt godt humør. 

Er du i tvivl om det er noget for dig, så kom et par gange og vær med, inden 
du tilmelder dig. Tilmelding på www.vigersted-if.dk eller snak med instruktøren, 
når du møder op.

Jeg glæder mig til vi ses. 

Berit Galberg, instruktør, 

mobil 22 21 23 25

Vi holder afstand.
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NYT FRA DILETTANTEN
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VIGERSTED IDRÆTSFORENING
www.vigersted-if.dk

NYT FRA TRÆNINGSCENTRET

Vi havde en vellykket generalforsamling den 11. marts og her vidste vi godt, 
at der ville komme noget fra statsminister Mette Frederiksen om aftenen om-
kring problemet med den corona, som var stærkt på vej til Danmark.

Og så gik det hurtigt med at få lukket det meste af landet ned. Her blev vi så 
ramt med lukning af skoler og idrætsforeninger og i det hele taget blev alle 
former for aktiviteter lukket ned.

Vi fik så lukket træningscenteret 
helt ned. Først den 8. juni blev der 
åbnet igen. Bestyrelsen gik i gang 
med at indføre de forskellige re-
striktioner, som var blevet udmeldt 
af regeringen. Bl.a måtte der ikke 
være flere end fem personer ad 
gangen i centret, og man skulle 
rengøre de forskellige maskiner ef-
ter brug. Det har fungeret rigtig 
godt.

Nu er centret i gang, men der kom-
mer ikke så mange endnu, men det er jo også midt i feriesæsonen. Fra den 1. 
september vil der være instruktører tirsdag kl. 19.00 - 20.30 og onsdag kl. 
18.30-20.00.

BODY BIKE
Fra den 1. september starter vi Body Bike op. Vi træner hver mandag og tors-
dag kl. 18.00-19.00. Der er nu 17 cykler og de er optaget hver gang.      

Der er kommet en ny tilmeldingsprocedure for  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 oprettet.

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

I disse coronatider er der max antal 20 personer. Tilmelding på holdsporrt.dk. 

Hvis yderligere oplysninger ønskes, bedes man ringe til undertegnede. 

Kurt Noack, formand, 20651106, kno@godmail.dk

Søgade 26, 4100 Ringsted

Søgade Begravelse
3639 5810

Desværre har vi været nødt til 
at udsætte vores høst-revy den-
ne gang. Det skyldes flere ting, 
men først og fremmest corona. 
Vi har derfor besluttet at vi i år 
opfører:

EN VINTERREVY
Den løber af stablen fredag 
den 29. januar og lørdag 
den 30. januar
Der vil selvfølgelig komme mere 
om revyen og de praktiske ting 
senere, men sæt allerede nu X i 
kalenderen for den sidste week-
end i januar.

Hvis man er interesseret i at få 
indflydelse på revyens indhold 
med ideer eller tekster eller må-
ske spille med, holder vi det 
første møde torsdag den 17. 
september kl. 19.30 hos 
Niels på Ågerupvej 28.

STORMØDE I DILETTANTEN
Dilettanten afholder sit årlige 
stormøde torsdag den 22. 
oktober kl. 19.30 i forsam-
lingshuset. Det er ikke et med-
lemsmøde, så alle er velkomne 
til at komme og være med til at 
lægge planer for de kommende 
år. Der vil blive serveret kaffe og 
småkager.

Morten Haburg og  
Niels Arentoft
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Vi har haft en dejlig sommer, og alle fire børn er tilbage.

Vi har hygget os i haven, hvor vi har leget med vand, sand og van-
det med vandkander.

Vi har haft meget sjov med at lave sæbebobler. 

Vi har samlet æbler, pærer og blommer, som både vi og dyrene 
har nydt at spise. 

Alle vores dejlige kattekillinger er flyttet og har fået nye hjem. 

Vi har fået nye kaniner. To store Franske Væddere som bare er 
supersøde og gerne vil kæles. 

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

Med venlig Hilsen
Naturbørn v/ Annette Rosenmark

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

NATURBØRN I SNEKKERUP

RINGSTED DAGPLEJE
Leder Lone Schiøtt
Tlf. 57 62 81 20

PLEJECENTER ORTVED

Roskildevej 498, Ringsted
Tlf. 57 62 77 40

Leder Marianne Micheelsen 
Tlf. 57 62 77 45

Med risiko for jord under 

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

Hovedgaden 12 • 4140 Borup • 
tlf. 5752 7348

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

Borup Bageri: tlf. 5752 6615
Hverdage 6-19 • Lørdag-søndag 6-17
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COVID-19 HAR FÅET OS 
MERE UD I NATUREN - 
OGSÅ I FUGLERESERVATET
Fuglereservatet har også mærket til 
Covid-19, men på den gode måde. 
Aldrig har reservatet været så po-
pulært blandt lokale og udefra kom-
mende naturinteresserede. Det har 
selvfølgelig også hjulpet, at vi havde 
et længere besøg af Drosselrørsan-
geren og at Vigersted kunne præsen-
tere Buskrørsangeren.

Lige nu - efter 50 år - står reservatet 
pænere end nogensinde. 

Den 29. august fejrede foreningen sin 
10-års fødselsdag sammen med en 
markering af 50-års jubilæet. Reser-
vatet drives og passes af en forening 
med masser af gode frivillige kræfter.

KOMMENDE ÅBNE 
ARRANGEMENTER 
•  Naturens Dag. Søndag den 13.  
 september kl. 10.00. Ved parke- 
 ringspladsen, Bjergvej 77,   
 Kværkeby 

KOMMENDE MEDLEMS  
ARRANGEMENTER 
•  Fiskedag for børn og voksne.   
 Søndag den 20. september kl.  
 9.30-14.00. Ved huset,   
 Bjergvej 77, Kværkeby

•  Ekstern tur. Søndag den 20.   
 oktober kl. 9.00-14.00.   
 Nærmere detaljer se hjemmesiden.

På hjemmesiden www.fuglereservat.
dk kan du se mere om alle arrange-
menter - eller tilmeld dig Nyhedsbre-
vene. Er din husstand ikke allerede 
medlem, så er det måske en overve-
jelse værd.

FUGLERESERVAT.DK
www.fuglereservat.dk

INDMELDELSE
•  Betal kr. 200 til konto: 6823- 
 1022168 eller på MobilePay   
 31852. Send herefter en mail til  
 kasse@fuglereservat.dk og opgiv  
 dit navn, adresse, telefon og mail.  
 Så modtager du et medlemskort  
 på mail, når betalingen er registre- 
 ret. Du modtager også 4-5 ny- 
 hedsbreve om året.

•  Ikke medlemmer kan tilmelde sig  
 nyhedsbrevene på www.fugle-  
 reservat.dk 

 

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

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

Mail: info@fuglereservat.dk

Omkring 60 % af  
arealet i reservatet 
er vand - med en 
masse småøer.

Den smukke natur 
gør sig også godt 

om efteråret.
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VIGERSTED LOKALRÅD www.vigersted.net

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

Kildemarkedsudvalget inviterer til en dejlig familiedag ved søen i Bymidten. 
Vi overholder Coronaretningslinjer for afstand og håndsprit og beder alle tage hensyn til hinanden.         

PROGRAM 
kl. 10.30  Høstgudstjeneste i Vigersted Kirke

kl. 11.30  Kildemarkedet åbner og lokale bodholdere vil falbyde varer fra deres boder. Loppeting, genbrugstøj,  
 syltetøj, strikketøj, cykler, honning, smykker, stauder, tasker, nørklerier og andre gode ting kan handles  
 til en god pris. Spillemænd spiller ved kirken og på markedspladsen ved søen og skaber den rette  
 markedsstemning.

 Kom og få en snak med VIF om den nye sæsons aktiviteter.

 Lokalrådet sælger kaffe og kage, og du kan høre nyt om Bymidten og andre projekter Lokalrådet  
 har gang i. 

 Der sælges øl og vand.

kl. 13.00  Den store solsikke- og græskarkonkurrence - præmier uddeles.

kl. 14.00  Underholdning for hele familien- læs mere på facebook og vigersted.net.

kl. 15.30  Boderne lukker

Det kan benyttes MobilePay i de fleste boder, men tag for en sikkerheds skyld også 
kontakter med.

Husk at medbringe solsikker og græskar, så du kan deltage i den store solsikke- og græskar-
konkurrence og måske vinde præmier for de flotteste, største eller sjoveste eksemplare.

Tag familien og naboer med til Kildemarkedet, gør en god handel og mød Lokalrådet, de 
lokale foreninger og en masse andre glade borgere.

Kildemarkedet støttes af  Kultur-og Trivselsudvalget, Ringsted Kommune
Hilsen Kildemarkedsmadammerne  

Marianne Piil og Berit Galberg tlf. 22 21 23 25 / berit@galberg.dk

KILDEMARKED VED SØEN I BYMIDTEN

Præmier uddeles på 
kildemarked. Boder på kildemarked.

VIL DU HAVE EN GRATIS BODPLADS PÅ CA. 3X3 METER 

Så kontakt: morpiil@piil-gruppen.dk og skriv hvad du vil sælge i boden. Hvis du deler boden med en anden, 
skal du oplyse mailadresse på vedkommende, så alle kan få tilsendt »Retningslinjer for Kildemarked« til gennem-
læsning, så vi undgår misforståelser på selve markedsdagen. Bodfolk skal medbringe håndsprit, der skal være 
tilgængeligt for publikum i boderne. Max. 2 boder pr. husstand.

Med for-behold for corona-restriktioner
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VIGERSTED LOKALRÅD

www.vigersted.net

INGEN INDENDØRS ARRANGEMENTER 

STOR TAK 

Lokalrådet har igennem et 
stykke tid prøvet at nå ud og 
byde velkommen til tilflyttere 
i Vigersted sogn med en lille 
velkomstpakke bestående af 
bl.a. Lokalnyt og anden infor-
mation fra lokalområdet. 

Lokalrådet har forår og efterår 
rekvireret en liste fra kommu-
nen med navne og adresser 
på tilflyttere til Vigersted sogn 
fra andre kommuner. Flytter 
man internt i Ringsted kom-
mune, står man ikke på listen. 
Det giver visse udfordringer at 
spotte alle nye tilflyttere, samt 
at vi i foråret slet ingen liste fik 
udleveret pga. Corona-situatio-
nen. Om vi får listen udleveret 
til oktober er uvist, men vi øn-
sker at fortsætte velkomstbe-
søgene, hvis det er muligt. Har 
du spørgsmål så kontakt Berit 
Galberg 22 21 23 25 eller be-
rit@galberg.dk

VELKOMSTPAKKE 
TIL TILFLYTTERE

VIGERSTED BYMIDTE 
Vigersted Lokalråd vil i efteråret ar-
bejde for, at der kommer en afskærm-
ning omkring sandkasse, legetog 
bordbænkesæt og gynge. Tanken er 
et lavt hegn på ca. 80 cm højde med 
en bøgehæk omkring i samme højde. 
Der sættes en låge i hegnet. Alt dette 
for at småbørnsforældre, vuggestue 
og dagplejemødre lidt mere trygt kan 
have de mindste med på legeplad-
sen. Der laves en arbejdsdag, hvor vi 
håber på hjælp til etableringen. Pen-
gene forsøges ansøgt gennem Tema-
udviklingsmidlerne.

Den plantning af lyserød snebær - 
Hancock - vi manglede i foråret på 
arealet mod nordøst plantes ligeledes 
på en arbejdsdag, hvor vi også vil så 
græs på det store areal. Her skal der 
også samles småsten, så kommu-
nen efterfølgende kan slå hele area-
let. Der arbejdes for at ca. 1/3 del 
af arealet mod nord/øst kan blive en 
blomstereng. Aftalen med kommunen 
går på, at Vigersted Lokalråd anlæg-
ger og at kommunen efterfølgende 
passer græsarealet.

Desværre er der en enkelt hundelufter, 
der ikke har forstået at hundeefterla-
denskaber ikke passer godt sammen 
med faldunderlaget ved fitness-stati-
vet. Derfor vil det være rigtig fint, hvis 
vi sammen hjælper hinanden med at 
gøre vedkommende opmærksom på 
den lidt ulækre adfærd.

HUNDELUFTEROMRÅDET 
Vi har fået tildelt frø til ca. 3 - 4.000 
m2 blomstereng til hundelufterområ-
det mod at vi selv står for udsåning. 
Dette tænkes udført på en arbejds-
dag søndag den 13. september 
kl. 10.00 - 12.00, hvor vi også vil 
plante nogle Hancock buske omkring 
bænken på bakken og et par andre 
steder i området. 

Vi har været så heldige, at et par hun-
deejere har tilbudt at føre tilsyn med 
området. Det er Annette Særmunds-
son, Borup og Lis Dahl, Vigersted.

Der er stadig mulighed for at støtte op 
om området ved køb af  hundeaktier. 
Ring til Berit på 22 21 23 25.

Til hundelufterområdet 
har vi fået 8 poser med 

blomsterblanding til 
engjord/lerjord fra 

Ringsted Kommune.

Aktivitetsudvalget afholder ingen indendørs arrangementer resten af 
året. Vi vender tilbage med forskellige arrangementer i 2021 afhængig 
af Corona-situationen. 

Læs mere i kalenderen på www.vigersted.net

STOR TAK til Kop & Kande, Borup for en dejlig dobbelt Moccamaster 
kaffemaskine. Vi glæder os til at tage den i brug på Kildemarkedet den 
20. september.

8
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VIGERSTED SKOLE

www.vigersted-skole.dk

MINIBOGBUSSEN

Fjellebrovang v/ Fjellebrohuse 34
Onsdag 16.45 - 17.15

Nordbæksvej v. Legepladsen 
Onsdag 17.30 - 17.45

Vigersted Forsamlingshus
onsdag 18.00 - 19.15

Annette har bred erfaring som sko-
leleder, både i det almene og det 
specialiserede og har stærke resul-
tater, som er skabt i tæt samarbejde 
med medarbejderne. Hun er en god 
bekendt af Ringsted Kommune hvor 
hun har været leder på flere skoler. 
Med valget af Annette får Vigersted 
Skole en særdeles kompetent leder, 
der sammen med de øvrige dygtige 
ledere og i samarbejde med medar-
bejdere og forældre kan være med til 
at gøre Vigersted Skole til en endnu 
bedre skole. 

Annette udtaler: 
»Jeg er utrolig glad for, at valget til 
skoleleder på Vigersted Skole er faldet 
på mig. Selvom det er meget vemo-
digt at skulle tage afsked med gode 
folk i Viborg, så glæder jeg mig rigtig 
meget til at møde alle, for mig, nye 
elever, deres forældre, medarbejderne 

og øvrige samarbejdspartnere i og om-
kring Vigersted Skole. Jeg ser frem til, 
at vi sammen skal sætte gode mål og 
handle på dem, så vores børn og unge 
bliver gode til at mestre deres liv samt 
mærke glæden og stoltheden ved vel-
udført gerning«. 

Annette kommer fra en stilling som 
skoleleder på en specialskole i Viborg 
Kommune og har tidligere været leder 
på Ådalsskolen og konstitueret leder 
på Byskovskolen I Ringsted kommu-
ne.

Vi glæder os alle til samarbejdet med 
Annette.

Hilsen
Thomas Kløve Panzio

Konstitueret skoleleder

* Dette indlæg er lavet med udgangs-
punkt i den pressemeddelelse som 

Ringsted kommune udsendte 
d. 19. maj 2020 VIGERSTED SKOLE

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

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

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

VERDEN RUNDT I    
VIGERSTED BØRNEHUS 

I den forgangne sommerferie har rig-
tig mange holdt ferie herhjemme i 
Danmark, men imens har børn og 
voksne i Vigersted Børnehus været 
verden rundt. Hver mandag fløj de af-
sted til et nyt land og de har blandt 
andet været i Rusland, Japan, Austra-
lien og Italien. I hvert land har de 
mødt spændende dyr og hver fredag 
har de fået smagsprøver på noget 
mad inspireret af ugens land.

Om onsdagen måtte de store børn en 
kort tur retur til Danmark for her har 
de hver uge været inde i Ringsted for 
at se teater.

Hvem mon har bedst styr på de fire 
nævnte lande som børnene har be-
søgt? Prøv den lille landequiz:

VIGERSTED BØRNEHUS

VIGERSTED BØRNEHAVE

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

Bestyrelsesformand: 
Laura Irwin Rossing
laura@rossing.dk

VALG TIL BESTYRELSEN OG 
KOMMENDE AKTIVITETER 

Som med så meget andet i denne 
corona-tid ved vi jo fortsat heller ikke 
i børnehuset helt hvad vi kan, må og 
bør i den kommende tid. Derfor op-
fordrer vi alle forældre til at følge med 
på Forældreintra og information vil 
også som altid blive hængt op i bør-
nehuset. Det vi dog ved er, at der skal 
være valg til forældrebestyrelsen. Vi 
opfordrer alle forældre der kunne 
have lyst til at være med til at holde 
øje med opslag og evt. tage en snak 
med Maria eller én af os forældre i 
bestyrelsen for at få en snak om hvad 
bestyrelsen laver og hvad det vil sige 
at være med.

På bestyrelsens vegne, 
 Julie Torpe Hansen

LANDEQUIZ 
1. I hvilket land kan du   
 møde wombatter og   
 kænguruer?

2. Hvilket land stammer   
 pizza og pasta fra?

3. Hvilket land har form som  
 en støvle?

4. Hvilke farver har Ruslands  
 flag?

5. Fra hvilket land stammer  
 sushi?

6. Hvilket land har både   
 tundra, tajga, stepper og  
 bjerge?

7. I hvilke lande lever der  
 bjørne?

Landet med form 
som en støvle 
- se landequiz.

Wombat. 
Foto af  JJ Harrison, 

Cc-by-sa-3.0.

Sushi - 
se landequiz.

10
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VIGERSTED FORSAMLINGSHUS 

www.vigerstedforsamlingshus.dk

Uønskede kvadratmetre?

På et byrådsmøde i juni vedtog Ring-
sted kommunes byråd efter anbefaling 
fra forvaltning og Økonomiudvalg at 
afhænde Vigersted Forsamlingshus, 
som en del af kommunens uønskede 
kvadratmetre. 

Det er blevet besluttet, at huset skal 
tilbydes Støtteforeningen for Viger-
sted Forsamlingshus for et symbolsk 
beløb, idet det ikke anses for realistisk 
at kunne sælge huset til anden side. 
Huset blev overdraget til Ringsted 
Kommune i 1970 med en mundtlig 
aftale om, at kommunen skulle være 
forpligtet til at opretholde forsamlings-
hus i Vigersted.

Kommunens chefjurist har kontaktet 
Støtteforeningen uofficielt for at bede 
bestyrelsen i foreningen tage stilling til 
købet.

I skrivende stund er der ikke i besty-
relsen taget beslutninger, som kan for-
tælle om husets fremtid.

Det er ikke prisen, der bekymrer. Der 
er forskellige overvejelser, som f.eks.:

• Er Vigersted Forsamlingshus også  
 uønskede kvadratmetre for   
 beboere i lokalområdet?

• Kan foreningen med den nuvæ- 
 rende opbakning fra lokalområdet  
 drive huset rentabelt? Foreningen  
 har 10 betalende husstande som  
 medlemmer.                    

SKAL VIGERSTED STADIGVÆK HAVE ET FORSAMLINGSHUS?

11

• Hvordan skal ejerforholdet være?

• Der forestår store renoveringer af  
 tag, gulv og vinduer inden for 3 år.  
 Vi taler om beløb på op mod 1,5  
 millioner kr. Kan disse finansieres  
 via lån og fonde?

Forskellige foreninger benytter huset 
og støtter dermed via huslejeindbeta-
linger. 

Det drejer sig om: Voksenklubben, VIF 
Billardafdeling, Kirken, Vakse Voksne, 
Vigersteddilettanten, Lokalrådet, Hi-
storiegruppen, Fuglereservatet, VIF, 
Skolen, Ringsted Kommune.

Den store indtjening kommer fra pri-
vatfester. Ovenpå Corona-lukningen 
er der nu igen gang i udlejningerne. 
Stort set frem til jul. Der er booket ud-
lejninger 3 år ud i fremtiden.

Helt uønskede er kvadratmeterne alt-
så ikke!

Vigersted Forsamlingshus er 117 år 
gammelt og emmer af historie. Det 
har været en del af lokalområdets 
sociale liv i generationer. Tusindvis af 
arbejdstimer er lagt i huset som frivil-
ligt arbejde. Læs mere på foreningens 
hjemmeside www.vigerstedforsam-
lingshus.dk

Bestyrelsen overvejer deres stilling, 
og der bliver indkaldt til ordinær gene-
ralforsamling i stedet for den aflyste i 
marts. Dette bliver den 21. september 
kl. 19.30 i forsamlingshuset. 

STØT DIT LOKALE 
FORSAMLINGSHUS 

Bliv medlem af støtteforenin-
gen. Indbetal 200 kroner pr. 
husstand på MobilePay 15 69 
78. Medlemmer får 10% rabat 
ved leje af huset.

GENERALFORSAMLING 
I STØTTE-

FORENINGEN 

Mandag den 21. september 
kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne, 
som kan ses på www.vigersted 
forsamlingshus.dk.

Forslag skal være formanden i 
hænde seneste 8 dage før ge-
neralforsamlingen.

Mød op og støt dit lokale for-
samlingshus.

Alle medlemmer af støtteforeningen 
kan deltage. 

Bliv medlem ved at indbetale 200 kro-
ner pr. husstand på MobilePay 15 69 
78. 

På vegne af  bestyrelsen
Mathea Jensen, 40 50 50 98
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FJELLEBRO - KVÆRKEBYEGNENS BORGERFORENING

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

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

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

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

BORGERFORENINGEN I 
GANG EFTER »CORONA-
TIDEN«
Hele vores ellers spændende for-
årsprogram blev ikke til noget. Lige-
som alle andre foreninger, måtte vi 
også opgive vores forskellige aktivi-
teter. Det er vi selvfølgelig kede af i 
bestyrelsen, men vi er klar til at gå i 
gang igen med vores resterende pro-
gram, hvis ellers »Corona« tillader det. 
I september venter et spændende nyt 
tiltag, hvor mænd laver mad sammen 
med Cafe Ingeborg og foodtruckens 
folk. Dette foregår på Kværkeby Fri-
skole. Det ser vi meget frem til. Ok-
tober byder på kagebagning, og igen 
samarbejder vi med foodtrucken, og 
dette arrangement foregår også på 
friskolen. 

PARKERINGSANLÆG VED 
KVÆRKEBY FRISKOLE
Kværkeby Friskole, KIF og Borgerfor-
eningen samarbejder lige nu om at 
få etableret en parkeringsplads ved 
friskolen. I skrivende stund er man 
i Teknisk Forvaltning i gang med at 
indarbejde høringssvarene i det ind-
sendte projekt. Når dette er på plads, 
og økonomien er på plads, kan an-
lægsarbejdet igangsættes. Det bliver 

forventeligt sidst på efteråret, men 
før arbejdet med fodgængerfelt og 
trafiklys bliver sat i gang. Det bliver 
et større projektarbejde, der sættes i 
gang, men det skulle gerne gøre det 
mere trafiksikkert at færdes til og fra 
skole og idrætsanlæg.  

OPRÅB TIL BORGERNE   
I KVÆRKEBY
Borgerforeningen ønsker flere aktive 
medlemmer. Derfor har vi igangsat en 
»hvervekampagne«, hvor vi prøver at 
oplyse de lokale borgere om de man-
ge aktiviteter, som vi arrangerer. Vi 
kunne godt tænke os, at der er flere, 
der ikke kun deltager i vores aktivi-
teter, men også er parate til at give 
en hånd med. Bestyrelsen fortsætter 
selvfølgelig med det arbejde, de er 
valgt til, men der er også flere arran-
gementer, hvor det kunne være rart 
med en liste over hjælpere, der kunne 
afse tid til lidt praktisk arbejde. Her 
kan f.eks. nævnes vores børnedisko-
tek, hvor der skal holdes styr på over 
200 børn. Så vi håber, der er nogle 
lokale »kværkebyere«, der vil hjælpe 
os, så vi fortsat har en aktiv forening.

 

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

www. eselektrikeren.dk 

ES-Elektrikeren A/S 
Bækgårdsvej 41B 

4140 Borup 
  

 

Formand & sponsorkontakt: 
Finn Andersen 

Næstformand: 
Thomas Kroghhøj 

Kasserer: Mogens Dinesen 

Sekretær: Annette Andersen 

Indkøb og PR: Pia Krogh 

NY BESTYRELSE

BANEDANMARK   
OG KVÆRKEBY
Som det har fremgået af dagspres-
sen, så er vi også på »banen« i forbin-
delse med de mange forslag til anlæg 
af jernbanespor, som er sendt i hø-
ring. Her er vi selvfølgelig modstan-
dere af de forslag, der vil splitte vores 
lokalområde endnu mere som f.eks. 
løsningen langs motorvejen. Og så vil 
vi også minde dem om deres løfte om 
genetableringen af Adamshøjbroen 
og lys under viadukten i Fjellebro. 

12
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KVÆRKEBY FRISKOLE

KÆRE ALLE SAMMEN

Så tager vi hul på de sidste måneder 
af 2020 og året har på mange må-
der været både ekstraordinært, an-
derledes og til tider måske direkte en 
smule skræmmende. I skrivende stund 
ved jeg ikke hvordan verden ser ud, 
når dette nyhedsbrev udkommer, da 
jeg lige nu sidder i høj solskin sidst 
i juli måned. Som det ser ud nu er 
der styr på Coronasituationen i Dan-
mark, mens den stadig hærger på fuld 
styrke i store dele af resten af verden.  
I dette lille nyhedsbrev har jeg valgt 
at fokusere på et par områder, som 
Coronatiden har haft stor indflydelse 
på, og som har været med til at skabe 
refleksion hos os og en større bevidst-
hed om, hvem vi er og hvad vi står for. 

Selv om der, i dette øjeblik, ser ud til 
at være genetableret mere normale 
forhold på vores lille skole, så er der 
meget, som stadig er helt anderledes. 
Vi er gået tilbage til en mere normal 
skemadag, hvor der nu igen undervi-
ses i alle fagene. Vi har ikke længere 
afstandskrav fra sundhedsmyndighe-
derne på hverken 2 eller 1 meter og 
der er ikke krav om at skolen skal de-
les op på kryds og tværs. Vi har dog, i 
starten af det nye skoleår, opretholdt, 
at forældrene ikke går direkte ind på 
skolen, når de afleverer børnene, men 
at de fortsat afleverer dem direkte til 
skolens personale ved indgangsdøre-
ne. Vi har fortsat vores intensiverede 
rengøringsprocedurer, til trods for at 
det selvfølgelig er en stor udskrivning 
for os på skolen og at vi godt ved, at 
det ikke vil være muligt at opretholde 
i fremtiden. Vi har i skrivende stund 
desværre ikke morgensang på skolen, 
da det ville være en kilde til smitteri-
siko, men håber, at vi også snart her 
kan komme tilbage til en mere normal 
virkelighed og at det måske allerede 
er virkeligheden, når du læser dette 
nyhedsbrev.. 

Der skal ikke være nogen tvivl om, at 
det selvfølgelig har været en meget 
svær, utryg og uforudsigelig periode 
for os alle sammen og at vi selvfølge-

KVÆRKEBY FRISKOLE OG 
MORGENSANGEN

Et af de områder vi har oplevet at 
savne rigtig meget i Coronatid, er vo-
res daglige fælles morgensang. Det, 
at hele skolen møder ind i vores sam-
lingssal, for at synge et par sange, 
fejre dem der har fødselsdag og give 
nogle vigtige beskeder videre. Det 
har vi erfaret er vigtige 10 minutter, 
der på mange måder definerer, hvad 
det er for en skole vi er og hvad vi 
står for. Vores ene musiklærer Be-
nedikte streamede hver dag, under 
hele Coronatiden, morgensang fra sin 
egen private stue og der var utroligt 
mange, der hver dag så med og sang 
med. Da vi igen åbnede vores døre 
på skolen for vores elever, så startede 
dagen ude i klasserne også med mor-
gensang. Jo, der skal ikke være nogen 
tvivl om, at så snart vi igen kan gen-
optage vores morgensang på skolen, 
så gør vi det. 

´Nå, det var alt for denne gang. Nu vil 
jeg blot ønske jer alle et forhåbentligt 
dejlig, lunt og smukt efterår. Husk nu 
at nå at komme ud i naturen, mens 
det hele står smukt i gyldne og brune     
nuancer 

Mange venlige hilsner 
Jan Glerup, Skoleleder

lig gerne ville have været den foruden. 
Når det er sagt, så har en krisesituati-
on, som denne, også nødvendiggjort, 
at vi alle på Kværkeby friskole, hele 
tiden, har skulle tænke i nye baner, for 
at kunne skabe de bedste rammer for 
vores børns undervisning og skoletid. 
Det har givet naturlig grobund for ny-
tænkning og givet os en erkendelse 
af, at der er mange veje til den gode 
undervisning og skoledag. 

Vi har også oplevet, at eleverne har 
haft meget mere ro på i hverdagen 
og at der har været meget få konflik-
ter i hverdagen. Det kan der jo være 
mange årsager til. Dels har skoleda-
gen været meget stringent styret og 
skolen har også været klasseopdelt. 
Dels var skoledagen meget kortere og 
endelig, så har mange børn også haft 
meget mere tid sammen med deres 
familie.

Når alt kommer til at, så har en ulyk-
kelig situation altså også bragt noget 
godt med sig og vi er som skole ble-
vet mere bevidste om, at vi skal danne 
skole på et godt fundament af værdi-
er. Vi skal arbejde for, at hverdagen er 
både udviklende, tryg og genkendelig 
for både børn og voksne, Men vi skal 
også gøre den sjov og lidt anderledes 
indimellem. Den må aldrig forstene i 
lidt af det samme hele tiden.  

Som Rasmus fra 3. klasse så klogt 
sagde det, da vi startede op i april 
med de mindste. »Jan, jeg savner min 
almindelige hverdag på skolen, men 
jeg ved også, at når vi kommer tilbage 
til en mere almindelig hverdag, så sav-
ner jeg noget at det som vi kan lige nu 
under Coronatiden«.

13
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I uge 28 var vi ni spejdere på Hike til 
Gerlev Legepark. Vi skulle gå 50 km. 
i alt med fire overnatninger i forskelli-
ge sheltere, som vi havde booket fra 
Naturstyrelsen. Vi gik med fuld op-
pakning på 10-15 kg. Den første dag 
gik vi fra Ringsted st. til Kongskilde 
naturcenter, der er omkring 25 km. 
Jeg og en anden spejder havde styr 
på kortet, og efter vi lige havde gået 
forkert nogle gange, så kunne vi sag-
tens finde vej. Vi ni spejdere havde 
opløftet humør, og vi sang sange og 
havde det virkelig hyggeligt, som vi 
plejer. Dog fik vi rigtig ondt i fødder-
ne, så det første, vi gjorde, da vi nåe-
de frem, var, at vi tog vores sko af og 
luftede fødder. Jeg er nu meget glad 
for, at der ikke var nogle, som skulle 
dele shelter med os, for så var de nok 
blevet kvalt i stanken fra vores fødder.

Næste dag skulle vi gå fra Kongskilde 
naturcenter til Sludstrup Shelterplads, 
der er omkring 12 km., og to andre 
spejdere skulle finde vej. Det, syntes 
jeg, var grænseoverskridende. Jeg er 
vant til at gå med kortet og finde vej, 
for så er jeg sikker på, at vi ikke går 
fuldstændig forkert. Jeg lærte så, at 
det er en meget forkert tankegang. 
De andre spejdere i min gruppe kan 
sagtens finde vej. Jeg skulle vist bare 
lære, at det med at finde vej godt kan 
gøres af andre, uden vi går forkert. Vi 
nåede nemlig frem til det næste 
punkt, og vi kom derhen og fik lavet 
aftensmad i tide, så jeg har lært, at 

selvom jeg er vant til at gå med kort, 
og det lidt er en tradition, så er det nu 
meget rart at få brudt denne tradition. 
Jeg så rent faktisk, hvor jeg gik. Jeg 
nød udsigten og fik set meget mere, 
end jeg ville have gjort, hvis jeg gik 
med kortet. På denne tur fik vi besøgt 
mange kirker, så vi er efterhånden 
blevet meget kulturpåvirket. Jeg er 
nemlig nu meget mere glad for kirker, 
end jeg var, før vi påbegyndte turen.

Den næste dag skulle vi gå fra Slud-
strup Shelterplads til Bakkely Skov, 
hvor der er omkring 10 km. Den dag 
regnede det meget, som det ofte gør 
på spejderture, så vi standsede tit op 
under nogle store træer. Selvom det 
regnede, og vi skulle gå langt med 
flere vabler på fødderne, så havde vi 
stadig humøret højt og gik rask til. Jeg 
er glad for, at vi fik spist rigtig meget 
til både frokost og aftensmad, for vi 
skulle selv bære på det. Jeg kan i 
hvert fald sige, at min rygsæk blev 
lettere og lettere for hvert måltid, der 
gik.

Til sidst skulle vi gå fra Bak-
kely Skov til Gerlev Lege-
park, der er 5 kilometers af-
stand, og det er ikke en lang 
gåtur, så vi havnede på desti-
nationen tidligt på dagen. Vi 
fik så spillet rigtig meget kon-
gespil, da Gerlev Legepark 
har gamle lege og brætspil fra 
hele verden. Vi fik også tilbudt 

at lave parkour. De fleste i min spej-
dergruppe sagde, at de hellere ville 
se på, da de havde ondt i fødderne, 
men de tog sig sammen og fik lavet 
nybegynder parkour. Det er jeg fak-
tisk meget stolt af, hvem kan sige, at 
de har gået 50 km. med 10-15 kg. 
på ryggen og sige, at de også lavede 
nybegynder parkour på 5 dage?

Kærlig hilsen Nadja Gylling Jørgensen  
med meget ømme fødder. 

DE GRØNNE PIGESPEJDERE

www.vigerstedspejder.dk

Synes du overstående lyder 
sjovt, at piger skal turde mere 
og bryde egne grænser, så få 
mere information på De Grøn-
ne Pigespejderes hjemmeside.

Med venlig hilsen 
Marie Lindstrøm Jørgensen, 

marie.lindstroem@godmail.dk

GÅTUR TIL GERLEV LEGEPARK

Bolettes fod.
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VIGERSTED & KVÆRKEBY KIRKER

Onsdage formiddage er der 
hygge og god stemning - også 
på afstand. Snakken går livligt, 
men der er også øjeblikke, 
hvor engle går gennem rum-
met. Uanset er der altid gang 
i håndarbejdet, og der strikkes 
og fremstilles helt som vanligt 
dåbsklude, sokker, huer, hals-
tørklæder og alt muligt smukt 
og varmt til hjemløse, til børn, 
til markeder og til glæde og 
gavn for utallige!

Onsdag kl. 10-13 samles vi i 
det røde hus, Kværkebyvej 72!

Lena Uldall

NØRKLERNE 
SAMLES IGEN!
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Vigersted Forsamlingshus
Huset bestilles helst på mail: 

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

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

www.farvebuen.dk 

Osted Slagter og selskabslokale
v/ Kennet Hansen

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

I efteråret kan du komme til sangcafe i Vigersted kirke den sidste tirsdag 
i måneden fra september, (bemærk her den 22. september!). 

Vi trænger til at mødes og synge fællessang og mærke fællesskabet. 

Organist, Mia Engsager, sidder ved flyglet og vi synger sange fra Høj-
skolesangbogen, Kirkesangbogen og Den Danske Salmebog. Man har 
mulighed for at vælge den sang, man allerbedst kan lide.

I kirken kan og skal vi sidde med god afstand (2 meter!) til hinanden, når 
vi skal synge sammen, for at forebygge smittefare. Vi kan desværre ikke 
spise sammen, som vi plejer pga. corona-restriktionerne, men vi håber, 
at mange har lyst til at komme og synge med. 

Det foregår tirsdag den 22. september, 27. oktober og 24. novem-
ber kl. 10.30-11.30 i Vigersted kirke. Sæt kryds i kalenderen!

SANGCAFÉ I VIGERSTED KIRKE 
- MED AFSTAND!

Igen i år samarbejder Vigersted - Kværkeby og Ringsted om at tilby-
de retræte, og nu åbner tilmeldingen til sogneretræte på Villa Fjordhøj 
den18. - 20. oktober.
Retræten er en klosterrytme retræte med gudstjenester og stilhed, i 
smuk natur, i kærlige rammer og først og sidst i Guds kærlige hænder. 

Stilheden indbyder dig først og fremmest til at hvile, være, sanse og 
finde nye veje. Dernæst kan stilheden give dig en særlig erfaring af 
Guds nærvær. 

Gudstjenesterne er meditative og sætter rytmen, en klosterrytme, hvor 
der ind imellem er god mulighed for, at nyde naturen i haven eller på 
gåture i området. 

Du får tilbudt en individuel samtale med en af retrætens ledere under-
vejs i retræten.

Retræten er tilrettelagt i samarbejde mellem Hanne Vesth, Anne-Marie 
Mehlsen og Solveig Ståhl-Nielsen. Opholdet er med fuld forplejning, og 
køkkenet kan tage hensyn til evt. allergi og andre kost-hensyn. Man får 
sit eget værelse med sengelinned og håndklæder, nogle med eget bad 
andre med gode badefaciliteter på gangen. Huset byder på dejlig udsigt, 
skøn have og mulighed for at nyde naturen omkring. Der er naturligvis 
også et dejligt rum, kaldet »Templet« til gudstjeneste og bøn.

Opholdet koster 2.100 kr. og tilmelding er senest d. 11. september. Nær-
mere oplysning hos Anne-Marie på mail: amnm@km.dk

RETRÆTE MED KLOSTERRYTME
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Nu er muligheden for at få ind-
flydelse i dit eget sogn til stede. 
Tirsdag den 15. september 
kl. 19.00 afholdes der me-
nighedsrådsvalg eller som det 
hedder valgforsamling.

Der skal vælges nyt menig-
hedsråd i Vigersted. Menig-
hedsrådet er sognets repræ-
sentanter som tager sig dels af 
det daglige arbejde i forbindel-
se med kirken dels arbejder på 
at udbrede det gode budskab. 
Så på flere ledder kan man få 
indflydelse på udviklingen i det 
sogn man bor i.

Der er selvfølgelig mulighed 
for at kontakte de nuværende 
medlemmer af rådet for at høre 
nærmere. Se kontaktinformatio-
ner i bladet.

Sæt kryds i kalenderen - mød 
op og få indflydelse.

Menighedsrådet i Vigersted

MENIGHEDSRÅDS-
VALG 2020

Tirsdag den 6. oktober  
kl. 19-21 i Jystrup Stal-
den: Grundtvig - en gigant i 
dansk kultur og åndsliv
Professor emeritus og tidli-
gere højskoleforstander Ove 

Korsgaard giver et indblik i Grundtvigs dra-
matiske livshistorie og hans storladene ideer og visioner.

Onsdag den 21. oktober 
kl. 19-21 i Jystrup Stalden: 
Grundtvigs billeddannelse
Dr.phil., lektor ved Københavns Universitet, litteratur-
forsker Sune Auken, der skildrer Grundtvigs forhold til 
andre menneskers billede af ham. Det går ikke stille 

for sig, men det gør tingene sjældent, når Grundtvig er i fokus.Få men-
nesker har gjort så lidt for at styre deres eget »image« som Grundtvig, 
og få mennesker har fået et så tydeligt »image« som han. Grundtvig er 
den gamle mand med det store skæg og den skinnende isse; patriar-
ken, landsfaderen. Beundret, foragtet, elsket og hadet for nøjagtig det 
indtryk, han gør. 

Torsdag den 5. november 
kl. 19-21 i Stalden i Jystrup: 
Kierkegaard og tidens travlhed
Foredragsholder Pia Søltoft 
er Ph.d i teologi,tidligere 
leder af Kirkegaardcentret, 

forfatter til flere bøger om Kierkegaard og 
sognepræst. Søren Kierkegaard mente, at 
han levede i en tid, hvor forandringerne stod 
i kø og folk var alt for fortravlede. Lyder det 
bekendt? Men for Kierkegaard er travlhed 
en særlig måde at forholde sig til tiden på. Når man er travl overser 
man det væsentlige. Og hvad er det væsentlige? 

Prisen er 40 kr. pr aften inklusiv kaffe og kage. Tilmelding er ikke nød-
vendig til disse aftener. (NB. begrænset antal pladser!) - se mere i folder 
i kirkernes våbenhus.

KIRKEHØJSKOLEN MIDTSJÆLLAND 
- 3 EFTERÅRSAFTENER 2020

Iscenesættelsen af  tanken hos Grundtvig og Kierkegaard



17

vigersted-kvaerkeby.dk

17

Torsdag den 10. september kl. 19.30
i Vigersted kirke

MARIA KYNNE er kvinden bag et nyt bud på kir-
kemusik anno 2020. Det er nye sange om tro, 
korsdød, sakramenter og skaberværket! Med sig 
har hun en særdeles kompetent jazztrio: Michael 
Sunding (p) Kasper Vadsholt (b) Jonas Johansen 
(dr)

JAZZ PÅ DANSK
Maria Kynne er en er-
faren sangerinde og 
komponist. Hun har 
arbejdet med kirkemu-
sik i mange forskellige 
udtryk fra powerfuld 
gospel til fælles sal-
mesang. I samarbejde 
med salmeforfattere 
som Iben Krogsdal 
og Simon Grotrian 
har Maria udforsket et 
mere moderne melo-

disk udtryk til salmer, og det er de erfaringer, hun 
tager med ind i et nyt kunstnerisk solistisk udspil.

For 4 år siden påbegyndte Maria en bachelor i 
Teologi ved Københavns universitet i håbet om 
at udvikle et poetisk sprog for troslivet, som var 
præcist, forståeligt, vedkommende og på dansk. 

Som Maria selv siger:  »Det er bare ikke nok at 
sige, at Gud er sød!«

Maria fortæller gerne om sine egne boksekampe 
med bibel og dogmer:
 »Det er en udfordring at tro og en konstant øvelse!«

ÅNDELIGE SANGE 
MED MARIA KYNNE 

Fredag den 6. november kl. 19.00
 i Vigersted kirke

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

Michael Sundings sprudlende klaverspil rummer 
hele spektret fra det storswingende til det skrøbe-
lige og lægger op til Margrete Grarups imponerende 
vokal, der fylder rummet ud. 

Det er intenst, også når Sunding tager téten på san-
gene, og løbende slanger deres stemmer sig ind og 
ud mellem hinanden og smelter sammen til et sam-
let udtryk. Det er dragende, inddragende, og man 
må som publikum bare lade sig rive med - og måske 
synge med - på den musikalske rejse og nyde ople-
velserne undervejs!

Deres nye album »Within the Spirit« udkom i august 
og følger op på den forrygende succes med deres 
»PH PÅ NY« fra 2019, hvor de med kærlige smil har 
frisket Poul Henningsen viser op. Nu er de på tur 
rundt i landet og lægger vejen forbi Vigersted kirke 
d. 5. november. 

Kom og få en skøn koncertoplevelse!

MARGRETE GRARUP & 
MICHAEL SUNDING

»WITHIN THE SPIRIT«- SPIRITUALS 
OG ANDRE SJÆLFULDE SANGE
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Et forsømt forår skal indhentes i et tæt efterår, - september begynder med ikke mindre end 9 konfirmationsguds-
tjenester! 

HØSTGUDSTJENESTERNE ligger efter ønske den 20. september kl. 10.30 i Vigersted kirke med spillemæn-
dene - og så er der jo kildemarked på kirkeengen. Kværkeby har ønsket at fejre høstgudstjenesten kl. 14.00, 
det bliver så uden spillemænd i år, for de spiller til Kildemarked. Vi skal synge Nu falmer skoven og andre skønne 
høstsalmer. 

ANNA KRUSE OG TRIO SÆR-KONCERT - med glæde kan vi meddele, at Anna Kruse, en af vore store lokale 
kunstnere, som mange kender, med sin trio giver koncert i Kværkeby Kirke den 23. september kl. 19.00.   
Se dagspresse og Facebook + hjemmeside.

PÅSKE I OKTOBER? Da vi ikke kunne komme til at holde Påskens gudstjenester, besluttede vi at fejre en »mi-
nipåske« så snart det igen blev muligt. 

»Palmesøndag« den 27. september er det Ungdomskoret, 
der sammen med konfirmanderne starter ugen med en festlig 
gudstjeneste for hele familien i Vigersted Kirke kl. 10.30. 

»Skærtorsdag« den 1. oktober markerer vi den aften,  
Jesus spiste det sidste måltid med sine venner og vaskede der 
fødder! Trio Klezmer danner smuk klangbund til ordene med 
violin, sang og harmonika. Sentimentale ballader og fyrig polka 
fletter sig ind mellem skærtorsdags fortælling og salmer. 

Trio Klezmer er: Mette Smidl: violin, Channe Nussbaum: sang 
og ved denne lejlighed Anders Singh Vesterdahl: harmonika  
kl. 19.00 i Vigersted Kirke.

»Langfredag« den 2. oktober vil kirkens organist Mia  
Engsager spille meditativ musik og vore dygtige kirkesangere 
Kirsten og Gitte synge flerstemmige sange og salmer, der  
passer til dagens drama med korsfæstelsen og død. Til sidst i 
gudstjenesten tænder vi lys og lægger liljer kl. 19.00 i Kvær-
keby Kirke.

»Påskedag« søndag den 4. oktober kl. 9.00 i Vigersted 
kirke og kl. 10.30 i Kværkeby Kirke fejrer vi Opstandelsen 
med festlig musikgudstjeneste med Den klassiske duo, Søren 
Friis på cello og Mia Engsager på orgel og klaver. Påskeblomst 
og Krist stod op af  døde og et væld af gule liljer og blomster 
hører med til påskefejring for alle sanser.

VALG TIL MENIGHEDSRÅD - DU ER VIGTIG, DIN MENING ER VIGTIG OG DIN STEMME ER VIGTIG!
Menighedsrådene arbejder med vigtige beslutninger om Præstegårdens fremtid i Vigersted og nyt sognehus i 
Kværkeby, så mød op på valgforsamling tirsdag den 15. september i kirkerne kl. 17.00 i Kværkeby og 19.00 
i Vigersted. Du er vigtig, din mening er vigtig og din stemme har vægt!

KAN MAN FEJRE PÅSKE I OKTOBER? LIGE EFTER HØSTGUDSTJENESTEN, 
- OG ANDRE FINURLIGHEDER 
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HVOR HENVENDER
 MAN SIG VED DÅB, 
BEGRAVELSE MM.?

DÅB - aftales med sognepræsten.

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

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

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

Sognepræst
Anne-Marie Nybo Mehlsen 
Bredagervej 60 · tlf. 57 52 52 35 · 
amnm@km.dk · Fridag mandag.

Sekretær Marianne Piil træffes 
onsdag formiddag på Præstevej 26, 
Benløse,tlf.  30828450 og kan hjælpe 
med attester o.lign. ·  mpi@km.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

Medlem Lena Uldall Otto, Degnebakken 24, 
tlf. 21 19 48 17, lena@brixager.dk

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

Næstformand Birgit Nielsen,
Nordbæksvej 68, tlf. 53 13 01 97,  
birgitnielsen@mail123.dk

Kirkeværge Gurli Birkholm Petersen,
Bjergvej 52, tlf 40 87 55 92, 
gurli.k.by@gmail.com

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

Sekretær Annette Hansen, Rosen-
gårdsvænget 13 · tlf. 24 93 10 22 

annette-hansen1960@hotmail.com

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

SIDEN SIDST

VIGERSTED SOGN

DØBTE
16.05 Isabella Hoe Hansen
14.06 Karla Skavn Munkskov
20.06 Arthur Martorin Frandsen

VIEDE
20.06 Tania Bach Andersen og  
 Ulrik Bergmann Andersen  

DØDE OG BEGRAVEDE
25.03 Jan Fritz Rasmussen
07.05 Sonja Marie Veimann
29.05 Andy Arvid Gramfeldt
09.06 Preben Martin Madsen
13.06 Hans Buch Christensen
13.06 Gytte Dinesen
13.07 Erna Valborg Larsen
15.07 Kate Jensen
26.07 Kis Frimodt Stoffer

KVÆRKEBY SOGN

DØBTE
28.06 Nora Mwikali Dyhrberg   
 Jensen

VIEDE
04.04  Lisbeth Iben Bauer   
 Magnussen og Thomas   
 Lund Magnussen  

DØDE OG BEGRAVEDE
17.07 Poul Erik Hansen
25.07 Gert Kaj Hansen

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

LOKALNYT UDGIVES AF: Viger-
steds og Kværkebys menighedsråd 
samt institutioner og foreninger.
REDAKTION: Anne-Marie Nybo 
Mehlsen (ansvarshavende) Mariann 
Hansen (kasserer) Asger Bak, Berit 
Galberg.
ANNONCER PR. ÅR: Pris: 950 kr. 
inkl. moms for 4 annoncer,   
kontakt Berit Galberg, berit@galberg.
dk / tlf. 22 21 23 25.
FORENINGER PR. ÅR: (inkl. moms): 
1/1 side 1.375 kr. inkl. moms 
Mindre indlæg pr. gang min. 550 kr.
BIDRAG TIL LOKALNYT: reg. nr. 
1551 konto nr.  451 5706.
Indlæg kan sendes til: amnm@km.dk
OPLAG: Omdeles gratis til 1.050 
husstande fire gange årligt. 
LAYOUT & TRYK: Team Lynderup, 
Videbæk · tlf. 97173408
FORSIDEFOTO: Peter Hansen.
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DAG TIDSPUNKT ARRANGEMENT STED
  5. sept. 11.30

12.30 Lørdag · Konfirmation 
Vigersted Kirke
Vigersted Kirke

  6. sept.   9.30
11.00+12.00 13. søndag efter trinitatis · Konfirmation

Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke

10. sept. 19.30 Åndelige Sange v/ Maria Kynne Vigersted Kirke 

12. sept. 10.00
11.00 Lørdag · Konfirmation 

Kværkeby Kirke
Kværkeby Kirke

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

Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke

13. sept. 10.00 Naturens Dag Fuglereservatet Fuglereservatet

13. sept. 10.00 Plantedag i Hundelufterområdet. Vigersted Lokalråd Hundelufterområdet v/ Vigerstedvej

15. sept. 17.00
19.00

Valgforsamling i Kværkeby 
Valgforsamling i Vigersted 

Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke

20. sept. 10.30
14.00 15. søndag efter trinitatis · Høstgudstjeneste

Vigersted Kirke 
Kværkeby Kirke

20. sept. 11.30 Kildemarked i Vigersted.Vigersted Lokalråd Vigersted Bymidte v/søen      

21. sept. 19.30 Generalforsamling Støtteforeningen Vigersted Forsamlingshus

22. sept. 10.30 Sangcafé Vigersted Kirke

23. sept. 19.00 Koncert med Anne Kruse Trio Kværkeby Kirke

27. sept. 10.30 16. søndag efter trinitatis · »Palmesøndag« Vigersted Kirke

  1. okt. 19.00 Torsdag · »Skærtorsdag« Vigersted Kirke

  2. okt. 19.00 Fredag · »Langfredag« Kværkeby Kirke

  4. okt.   9.00
10.30 17. søndag efter trinitatis · »Påskedag!« 

Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke 

  6. okt. 19.00 Kirkehøjskolen Midtsjælland Stalden, Jystrup (E)

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

Jystrup Kirke
Vigersted Kirke 

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

Valsølille Kirke
Kværkeby Kirke

21. okt. 19.00 Kirkehøjskolen Midtsjælland Stalden, Jystrup (E)

22. okt. 19.30 Stormøde Vigersted Dilettanten Vigersted Forsamlingshus

24. okt. 10.30 Dåbsgudstjeneste Kværkeby Kirke

25. okt. 10.30 20. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste Vigersted Kirke

27. okt. 10.30 Sangcafé Vigersted Kirke

  1. nov. 14.00
15.30 Alle Helgen · Gudstjeneste 

Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke

  5. nov. 19.00 Kirkehøjskolen Midtsjælland Stalden, Jystrup (E)

  6. nov. 19.00 »Within the spirit« koncert Vigersted Kirke

  8. nov.   9.00
10.30 22. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste 

Jystrup Kirke
Vigersted Kirke 

15. nov.   9.00
10.30 23. søndag efter trinitatis · Gudstjeneste 

Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke

21. nov. 10.30 Dåbsgudstjeneste Kværkeby Kirke

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

Jystrup Kirke
Vigersted Kirke 

24. nov. 10.30 Sangcafé Vigersted Kirke

29. nov.   9.00
10.30 1. søndag i Advent · Gudstjeneste 

Kværkeby Kirke
Vigersted Kirke

  2. dec. 17.00 Syng Julen Ind Kværkeby Kirke

  6. dec. 10.30 2. søndag i Advent · Gudstjeneste Vigersted Kirke (LSK)

13. dec.   9.00
10.30 3. søndag i Advent · Gudstjeneste 

Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke

Med for-behold for nødvendige ændringer


