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MØD BESTYRELSEN I VIF
På årets Kildemarked søndag d. 18. 
september vil man, i stil med tidli-
gere år, kunne købe friske popcorn 
og møde bestyrelsens medlemmer. 

Bestyrelsen i VIF består af formæn-
dene fra hver af de fire selvstæn-
dige afdelinger

• Billard: Morten Skriver

• Dilettant: Morten Haburg

• Gymnastik: Bianca Olsen   
 (instruktør på jumping fitness),  
 Marianne Sørensen (instruktør  
 på springlopperne) & Lene   
 Lundgren (instruktør på inliners)

• Træningscenteret: Charlotte   
 Nørgård Jørgensen

Bestyrelsen består også af et for-
retningsudvalg på tre personer: 
Charlotte Sharpe (aktiv udøver på 
yoga & zumba), Karina Nøhr Kri-
stensen (aktiv udøver på yoga & 
zumba) og Signe Andersen (aktiv 

udøver på zumba), der også vare-
tager den store post som forenings- 
kasserer. Flemming Neldahl (foræl-
der på springlopperne & medlem af 
træningscenter), Morten Albrekt-
sen (forælder på springlopperne) 
og Sandra Nielsen 
(aktiv udøver på inli-
ners) udgør de reste-
rende tre ordinære 
bestyrelsesmedlem-
mer, der bl. a hjælper 
med hjemmeside og 
sociale medier.

Hvis man vil i kontakt 
med bestyrelsen, så 
kan vi altid kontaktes 
via mailen: vigerste-
dif.2022@gmail.com.

Hvis man vil være 
med i festudvalget for 
VIF´s 85-årsfødsels-
dag, der fejres lørdag 

d. 25. marts 2023, så skriv en mail 
til formand.gym.vif@gmail.com.

Vi glæder os i bestyrelsen til på Kil-
demarked at kunne få en snak med 
både nuværende og nye medlem-
mer af VIF. 

Kildemarked 2022: På sidste års Kildemarked kunne man 
bl.a møde følgende, som solgte popcorn i VIF´s bod:  

Inlinersinstruktør Thomas Lausten, Clara Lundgren, 
Morten Haburg (dilettant), to af  forkvinderne for gymna-

stikafdelingen, Lene Lundgren og Bianca Olsen samt 
juniorinstruktør Camille Lundgren.

VAKSE VOKSNE - SENIOR 

Vi mødes torsdage kl. 9.30 - 11.00 i Vigersted Forsamlingshus. Første gang er torsdag d. 8. september 
Der er mulighed for at lave gymnastik i den store sal eller spille billard på 1. sal i billardafdelingens lokaler. På 
gymnastikholdet er der en stor aldersspredning, men vi prøver at tilpasse øvelserne, så alle kan deltage enten 
stående, liggende eller siddende. Vi arbejder med styrke, balance, smidighed og kondition krydret med god musik 
og gerne med et godt grin. Vi bruger bl.a. store og små træningsbolde, håndvægte, vandflasker, elastikker og 
stepbænke. Hver har en pose med forskellige redskaber såsom små bolde, elastikker, klude og vandflasker, så 
man kan altid finde på noget at træne med, hvis en øvelse ikke lige passer til dagsformen.

Qi Gong bruger vi ofte til opvarmning eller afslutning. Det er et gammelt kinesisk system, som trænes gennem 
langsomme og glidende bevægelser. Det styrker kroppens naturlige funktioner, modvirker stress og spændinger 
i kroppen. Det har endvidere en harmoniserende virkning på åndedrættet, kredsløbet og fordøjelsen. Også her 
kan alle være med stående eller siddende.

SMART Training er fitness for hjernen, der styrker din hjernes ydeevne og ka-
pacitet. Vi laver forskellige øvelser og lege, hvor alle kan være med.

Efter en times aktivitet samles vi og hygger med sang og medbragt kaffe mv. Er 
du i tvivl, om det er noget for dig, så kom og vær med en gang eller to, inden du 
tilmelder dig. Jeg glæder mig til at se nye som gamle ansigter til god motion og 
hyggeligt samvær. Flere oplysninger fås hos      
instruktør Berit Galberg tlf. 22 21 23 25 eller     
berit@galberg.dk.

SÆT X I KALENDEREN 

Søndag d. 4. december

kl. 15.00-16.30

VIF holder juletræsfest i 

Forsamlingshuset.

SÆT X I KALENDEREN 
Lørdag d. 25. marts 2023 fejrer VIF 85-års fødselsdag.Hyggeligt samvær efter gymnastik og billard.
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Tilmelding foregår via Klubmodul, der 
ligger som et link på forsiden af   
www.vigersted-if.dk. Holdene starter op i 
uge 36 (Jumping om mandagen uge 37).

Forældre/barn-gymnastik (fra 1 - 4 år) 
Lørdag kl. 8.00 - 8.55, Hallen

Minispring (4 - 6 år) 
Tirsdag kl. 16.00 - 16.55, Hallen

Springlopperne (0. - 3. klasse)
Tirsdag kl. 17.00 - 17.55, Hallen

CrossGym Kidz (5. - 9. klasse)
Torsdag kl. 18.00 - 18.55, Hallen

Jumping® fitness for unge (fra 14 år)   
og voksne
Mandag kl. 19.15 - 20.15, Gymnastiksalen
Torsdag kl. 18.00 - 19.00, Gymnastiksalen

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

Zumba® 
Tirsdag kl. 19.00 - 20.00, Gymnastiksalen

Hatha Yoga 
Mandag kl. 17.15 - 18.45, Gymnastiksalen

Tantra Yoga
Onsdag kl. 17.15 - 18.45, Gymnastiksalen

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

Har du spørgsmål, er du velkommen til at 
skrive på: formand.gym.vif@gmail.com

SÆSON 2022/2023 

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

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

Karina Kristensen,   
Degnebakken 43
Tlf. 21 42 12 10

SÆSONSTART MED MASSER AF YOGA
Gymnastikafdelingen i VIF glæ-
der sig til atter at komme i gang 
efter sommeren i uge 36 og hå-
ber inderligt, at corona ikke vil 
spænde ben for, at alle alders-
grupper kan mødes i fælles-
skab for at dyrke idræt på vores 
mange forskellige hold. 

I sidste sæson overtog Lise 
Gelmark posten som instruktør 
på Hatha yoga-holdet om manda-
gen. Da holdet de sidste mange år hurtigt har været fyldt op, er 
vi i år så heldige, at Kim Rundblad har meldt sig som instruktør 
for endnu et yogahold om onsdagen. Her er der tale om tradi-
tionel Tantra yoga, som er afslappende yoga med fokus på ån-
dedræt og stræk af væv, led og muskler i hele kroppen, der 
afsluttes med 10 min dybdeafspænding.

Minispring (3-6 år) fortsætter heldigvis i den kommende sæ-
son om tirsdagen fra kl. 16-16.55, da Betina Bredal og Christel 
Sommer har overtaget instruktørtjansen efter Nadia Brandt og 
Stine Boeskov, der holder orlov. 

Alle hold skal helst kunne nå at rydde op før det næste hold har 
hallen, så derfor slutter timerne officielt 5 minutter tidligere end 
ellers. Forældre/tilskuere må således meget gerne hjælpe med 
at få redskaber på plads efter hver time, så der er klart til næste 
hold.

Man er på alle hold altid velkommen til at få en gratis prøvetime 
eller to før man tilmelder sig. Dog er det vigtigt, at man på jum-
ping fitness, yoga og zumba kontakter instruktøren først, da 
pladsen er begrænset. Der er dog også en grænse på antallet 
af tilmeldinger på børneholdene, så hvis holdene bliver fyldt op, 
må nogle flere melde sig som trænere.

Tilmelding foregår via Klubmodul, der ligger som et link på for-
siden af www.vigersted-if.dk.

Hvis man har lyst til at oprette et idrætshold af en eller anden 
art, så kan man altid kontakte undertegnede (der er f.eks. i skri-
vende stund en ledig haltid torsdag kl. 16-18).

Vi glæder os til at se dig, din familie, venner og naboer på et af  
vores mange hold.

Bianca Olsen, Marianne Sørensen & Lene Lundgren 
Forkvinderne i gymnastikafdelingen · formand.gym.vif@gmail.com
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Yoga er populært i VIF, så derfor 
har vi oprettet endnu et hold, så 

man kan gå til yoga mandag og/
eller onsdag.

 
 
 
 
 

 

Skovbo Begravelsesforretning 
- en del af Bedemand Berner 

 

  Din lokale bedemand 

   Søren Schwartzkopf 
  57527105 

 
            Når tillid og erfaring betyder noget 

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

Roskildevej 498, Ringsted
Tlf. 57 62 77 40

Leder Thomas Paludan
Tlf. 57 62 77 45

SÅ ER DER REVY!!!!
Endnu engang har vi taget os sammen til at lave årets 
revy. Ligesom os andre må I vente spændt på titlen, men 
den skal nok være klar til premieren.

På dette tidspunk er vi godt i gang med forberedelserne, 
vi har mange tekster og musikeren har stemt klaveret.

Premieren er fredag d. 7. oktober med gentagelse 
lørdag d. 8. oktober.
Fredag er der som sædvanlig spisning før forestillingen, 
og det starter kl. 18.30, hvor der vil blive serveret flæske-
steg og citronfromage fra Osted-slagteren og kaffe og 
småkager i pausen. Forestillingen starter, når I er mætte 
ca. kl. 20.00.

Lørdag er der forestilling kl. 15.00, og her er det 
muligt at købe kaffe og kage.
De otte skuespillere vil stå spændte og nervøse bag for-
tæppet, men vil også glæde sig til at give jer en forhå-
bentlig Virkelig Interessant Forestilling.

Prisen for spisning og revy er 200 kr., og om lørdagen er 
prisen 60 kr. for voksne og 30 kr. for børn.

Tilmelding foregår via vigersted.nemtilmeld.dk fra d. 1. sep-
tember og sidste frist er mandag d. 3. oktober.

Vores imposante formand.

Michael Chiamchanthuek
Smålodsvej 35, 4100 Ringsted

Tlf. 57 52 52 57
Mobil 40 51 40 75
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Ud af ca. 20 arrangementer i Fug-
lereservatet er der stadig 4 tilbage i 
2022. Alle børn, forældre eller bed-
steforældre er velkomne til årets Na-
turens Dag. Det er en rigtig god ople-
velse for de små.

Husk også, at medlemmer og deres 
børn kan deltage i året eneste fiske-
dag den 18. september. Flere har 
fanget deres første fisk i reservatet - 
og nogle får mulighed for at vinde en 
af dagens flotte præmier. Se tidligere 
omtaler på hjemmesiden under »Set 
og Sket«.

Årets sidste arrangement går traditio-
nen tro udenbys. Ofte for at se efter-
årets rovfugletræk. Se hvor turen går 
hen på hjemmesiden.

Som husstandsmedlem kan din fa-
milie altid besøge reservatet 24/7 
hele året eller I kan vælge at deltage 
i nogle af reservatets mange arran-
gementer. 

ÅBNE ARRANGEMENTER, 
HVOR ALLE ER VELKOMNE 
•  11. september kl. 10 - Naturens  
 Dag - Krible-Krable for børn.   

FUGLERESERVAT.DKFUGLERESERVAT.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 registreret. Du mod-
tager også 5-6 nyhedsbreve om året. 

 

HJEMMESIDEN   
WWW.FUGLERESERVAT.DK 
Husk, at på hjemmesiden ses alle ar-
rangementerne opdateret. På hjem-
mesiden kan du også se de sidste 
begivenheder og de nyeste observa-
tioner. Hjemmesidens utal af billeder 
viser rigtig godt, hvordan reservatet 
tager sig ud. Billederne er fotografe-
ret af medlemmer, der også er nogle 
af landets bedste naturfotografer. 

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

Mail: info@fuglereservat.dk

OPLEV NATURENS DAG ELLER ÅRETS ENESTE FISKEDAG I FUGLERESERVATET

 Vi mødes ved parkeringspladsen  
 på Bjergvej 77 mellem Vigersted  
 og Kværkeby. Guide Jon Feilberg  
 m.fl. Tilmelding er ikke nødvendig.  
 Turen slutter ca. kl. 13.

KOMMENDE ARRANGE-
MENTER FOR MEDLEMMER 
•  18. september kl. 9.30 - Årets  
 eneste fiskedag. Vi mødes inde  
 ved huset. Husk først til mølle, da  
 der er begrænset antal deltagere.  
 Afslutning kl. 14. Tilmelding til  
 Henning på 25 36 66 03.

•  2. oktober kl. 9.00. Fælles ar- 
 bejdsdag for de medlemmer, der  
 har lyst. Vi mødes ved huset og  
 afslutter kl. 14. Tag madpakke og  
 kaffe med. Drikkevarer klarer for- 
 eningen. Det nødvendige grej fin- 
 des i reservatet. Tilmelding ikke  
 nødvendig. 

•  Ekstern tur den 9. oktober.    
 Tilmelding til Jon Feilberg på tlf. 40 
 15 05 98. Vi mødes ved Ringsted  
 Station på p-pladsen under træer- 
 ne kl. 9. Vi er retur igen ca. kl. 14. 

Fra Naturens Dag. Skægmejse i 
reservatet.

Hovedgaden 12 • 4140 Borup 
Telefonummer til alle afdelinger

 57 52 73 48 
Åbningstider alle dage:

Butik og slagter kl. 8 - 20
Bageri kl. 6 - 20
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www.vigersted.net

VIGERSTED LOKALRÅDVIGERSTED LOKALRÅD
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Henover foråret og sommeren har 
Vigersted Lokalråd arbejdet på at 
finde de bagved liggende problemer 
til oversvømmelserne på Ejdamsvej. 
Sammen med Natur og Miljø afdelin-
gen fra Ringsted Kommune, samt 3 af 
de involverede lodsejere (grundejere) 
er vi blevet klogere på problemet. Der 
er nu blevet etableret et lovende sam-
arbejde, og Vigersted Lokalråd vil hol-
de sig orienteret om sagen. Gennem 
samarbejdet med kommunen fandt vi 
desværre også ud af, at grønne by-
porte og fartsænkende tiltag ved by-
ens indfaldsveje ikke er planlagt for 
Vigersted i dette års eller næste års 
budget. Vi arbejder dog videre med 
at få det på budgettet snarest, hvilket 
vi fik muligheden for at udtrykke i et 
radiointerview med P4 i juni. Vi vil i 
de følgende måneder arbejde videre 
med byforskønnelse og aktiviteter for 
alle. Det flotte bogskab ved gavlen af 
forsamlingshuset blev hurtigt fyldt op 
takket være alle de gavmilde borgere 

i Vigersted. Vi håber, at mange kan 
finde glæde i det. Den nyplantede 
bøgehæk har fået udlagt flis og står 
så fint oppe i bymidten sammen med 
den beskårne hybenhæk, så alle kan 
nyde udsigten til søen på deres tur 
omkring byen.

Man kan altid følge med i vores ar-
bejde via Vigersted.net. Har du no-
get på hjertet omkring udviklingen i 
Vigersteds lokalområde, er du altid 
velkommen til at kontakte rådet.

Pernille Bjarup Hansen, 
Vigersted Lokalråd

VIGERSTED LOKALRÅDS ARBEJDE

Fra Lokalrådets byvandring med vejingeniøren 
og assistent fra Ringsted kommune.

Så er det et år siden, at MoBibben 
flyttede ind på sin holdeplads ved 
Vigersted Hallen. MoBibben er et 
ubemandet minibibliotek, indrettet i 
en container, som cirkulerer mellem 
10 holdepladser - én i hvert af kom-

munens lokalrådsområder. Hver holdeplads har MoBibben en hel uge 
hver 4. uge. Ringsted Biblioteks souschef Trine Vandsted fortæller, at 
biblioteket er godt tilfreds med brugen af MoBibben i Vigersted. Der er 
mange udlån og afhentninger af bestilte materialer - flere end der var ved 
bogbussen. MoBibben holder i Vigersted følgende uger indtil nytår:

Uge 38 fra mandag d. 19. september
Uge 42 fra mandag d. 17. oktober
Uge 46 fra mandag d. 14. november
Uge 50 fra mandag d. 12. december

Åbningstider: Mandag fra kl. 13-22, øvrige dage 8-22 undtagen fredag/
lørdag 8-20. Læs mere på ringstedbib.dk/MoBibben

Berit Galberg

MOBIBBEN

I skrivende stund arbejdes der 
stadig på at samle en gruppe 
frivillige, der vil stå for at af-
holde bankospil i Forsamlings-
huset. Hold dig orienteret via 
opslag på Vigersted facebook-
gruppe eller www.vigersted.net.

  Berit Galberg
tlf. 22 21 23 25  

BANKO I 
FORSAMLINGSHUSET
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Søndag d. 18. september kl. 11.30 - 15.30

Lokalrådets kildemarkedsudvalg inviterer atter til en dejlig familiedag ved 
søen med lokale boder, dejlig familieunderholdning med  Cirkus Bella Don-
na, hoppeborg og spillemænd.

Program: 
Kl. 10.30  Høstgudstjeneste i Vigersted Kirke
kl. 11.30  Kildemarkedet åbner og lokale bodholdere vil falbyde deres varer fra deres boder
Kl. 12.00 - 14.00 Cafe Ingeborg´s foodtruck sælger lækre durumruller
Kl. 13.00  Den store solsikke- og græskarkonkurrence - præmier uddeles
Kl. 14.00  Cirkus Belladonna underholder børn og voksne
kl. 15.30  Boderne lukker

Loppeting, genbrugstøj, syltetøj, strikketøj, cykler, honning, smykker, stauder, tasker, nørk-
lerier og andre gode ting kan handles til en god pris. Spillemænd spiller i kirken og ved 
søen og skaber den rette markedsstemning. Kom og få en snak med VIF om den nye 
sæsons aktiviteter. Køb pølser, øl og tagaktier i Vigersted Forsamlingshus bod, og få en 
snak om fællesskaber og andre aktiviteter i Vigersted.

Mød de grønne pigespejdere og hør om deres mange aktiviteter og gode fællesskab.

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

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

Bestilling af durumruller fra 5. september på vigersted.nemtilmeld.dk
Husk at medbringe solsikker og græskar, så du kan deltage i den store solsikke- og græskarkon-

kurrence og måske vinde præmier for de flotteste, største eller sjoveste eksemplarer.
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 22 21 23 25 berit@galberg.dk

Vil du have en gratis bodplads på ca. 3x3 meter så kontakt  morpiil@piil-gruppen.dk

Hvis du deler boden med en anden, skal du oplyse mailadresse på vedkommende, så alle kan få tilsendt »Retningslin-
jer for Kildemarked« til gennemlæsning, så vi undgår misforståelser på selve markedsdagen. Bodfolk skal medbringe 
håndsprit, der skal være tilgængelig for publikum i boderne. Max. 2 bodpladser pr. husstand.

KILDEMARKED VED SØEN I VIGERSTED

7
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VIGERSTED SKOLE
Ågerupvej 1, 4100 Ringsted 
Tlf. 5762 7600
E-mail: vigerstedskole@ringsted.dk 
www.vigersted-skole.dk

Skoleleder
Annette Hjorth tlf. 5762 7602

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

Viceskoleleder 
Pia Jørgensen Gabel
tlf. 5762 7603

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

RINGSTED DAGPLEJE
Leder Lone Schiøtt
Tlf. 57 62 81 20

Søgade 26, 4100 Ringsted

Søgade Begravelse
3639 5810

Vigersted Skole prioriterer efter 
ønske fra eleverne i højere grad 
end tidligere projektorienteret 
undervisning. Det giver bedre 
mening, når man kan se sammen-
hæng mellem fag og virkelighed.

Eleverne på Vigersted Skole ønsker en 
mere virkelighedsnær undervisning, 
så de i højere grad kan relatere til eller 
bruge kundskaberne i deres hverdag. 
Med projektorienteret undervisning 
kan alle fag bæres ind i projekternes 
forskellige temaer, når det giver me-
ning, udtaler Pia Gabel viseskoleleder 
på Vigersted Skole. 

Lærerne kommer til at planlægge for-
løbene sammen og arbejde på tværs 
af hinandens fagligheder. Det vil give 
eleverne en forståelse for sammen-
hæng og helhed.

Eleverne vil med deres ønske i sko-
leåret 2022/23 opleve undervisning, 
der i højere grad køres projektorien-
teret. Udover at skolen indfører flere 
projektuger, vil vi desuden lave pro-
jektorienteret undervisning hver fre-
dag, udtales det fra lærerstaben.

Anders Fromberg

ELEVER PÅ VIGERSTED SKOLE ØNSKER PROJEKTORIENTERET UNDERVISNING

Elever besøger Ringsted Galleri.

VIGERSTED SKOLEVIGERSTED SKOLE
www.vigersted-skole.dk
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Danskernes foretrukne 
bank 13 år i træk

K Å R ET  SO M

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

Voxm
eter, 2022

Nørregade 25  |  ringsted@al-bank.dk
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Vigersted Skole har allieret sig 
med trivselskonsulent og forfat-
ter Anne Søgaard for at øge den 
daglige trivsel og give eleverne de 
bedste betingelser for at lære.

Alle børn på Vigersted Skole skal glæ-
de sig til at komme i skole hver dag. 
Forskning i børns trivsel viser (med 
udgangspunktet i ICDP - International 
Child Development Program), at børn 
der trives, har lettere ved at indtage ny 
læring. Så det vil vi gerne prioritere og 
gøre til konkret handling fremadrettet, 
siger skoleleder Annette Hjorth. 

DEN GODE OG DÅRLIGE  
STEMNING SMITTER BEGGE VEJE
Trivsel, venskab og læring skal opprio-
riteres. Der skal fem positive ting til 
for at kompensere for en dårlig ople-

velse eller et surt opstød. Som lærere 
og pædagoger, der er sammen med 
børnene hver dag i skole og SFO, har 
vi sammen med forældrene ansvaret 
for at skabe de trygge børnefælles-
skaber og den gode atmosfære, både 
når eleverne er hos os eller hjemme 
hos mor og far. Med inspiration fra 
trivselskonsulent Anne Søgaard, der 
har skrevet bogen Vensomhed (som 
udkommer den 15. august), sættes 
initiativet i gang på Vigersted Skole. 

SKAL FORANKRES I KULTUREN

Vensomhed handler om at skabe og 
forankre en kultur, der fremmer ven-
skaber, for: Alle børn skal have en 
ven! Og netop her spiller forældrene 
i samspil med skolens pædagoger 
og lærere en helt afgørende rolle i at 

sikre elevernes adgang til venskaber, 
trygge grupper og en følelse af sam-
hørighed, fortæller Anne Søgaard. 

Med deres stemme, kropssprog, for-
ventninger og handlinger kan voksne 
skabe grobund for en vensom, an-
erkendende og omsorgsfuld kultur 
blandt børn. Hvilket er målet for vores 
indsats, siger Annette Hjorth. 

Den 1. august 2022 havde Vigersted 
Skole besøg af Anne Søgaard, der 
fortalte pædagoger og lærere om til-
gangen i forhold til at nå førnævnte 
mål. Og den 22. august deltog foræl-
dre til elever på skolen i et foredrag 
med Anne Søgaard om vensomhed. 

OBS:  Anne Søgaard har lånt ordet 
vensomhed fra en af Astrid Lindgrens 
bøger om Pippi Langstrømpe. 

Anders Fromberg

GOD TRIVSEL GIVER BEDRE LÆRING

Der arbejdes med 
begrebet vensomhed.

Trivselskonsulent og forfatter Anne 
Søgaard fortæller om vensomhed på 

Vigersted Skole.

Interesserede 
lærere lytter til 

foredrag.

Osted Slagter og selskabslokale
v/ Kennet Hansen

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

MEGET ER SKET I BØRNEHUSET

Der er i foråret og sommeren sket meget i Vigersted 
børnehus. 1. maj blev Lillebjerggård, der tidligere var pri-
vatejet, en del af Vigersted børnehus, og børnene på går-
den har efterhånden fået et tæt kendskab til naturen og 
dyrene. Det er blevet til flere cykelture ud til Gården fra 
Huset, så endnu flere har kunnet få glæde af at opleve 
dagligdagen på Gården tæt på og lege sammen med bør-
nene derude. I sommerferien blev Huset og Gården samlet 
i Vigersted, hvor de har tegnet, spist, lavet forskellige for-
mer sammen og set, hvad de forskellige former bruges til. 
Fra 1. august er der kommet nye navne til de forskellige grup-
per i huset, så hvor det før var blomster, er det nu blevet til 
dyr: Ællinger, grævlinger og pindsvinene. 

Alle interesserede kan læse mere om Vigersted Børnehus og 
Gården på vores flotte hjemmeside vigerstedboernehus.aula.
dk, hvor der også er mange fine billeder. Alle forældre opfor-
dres desuden til at bruge Aula, hvor der både kommer vigtige 
informationer og mange billeder og videoer fra hverdagen.

På vegne af  bestyrelsen  
Mette Skibsted Suldrup

vigerstedboernehus.aula.dk
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Vores store, dejlige legeplads er 
god i både sol og regn.

Vores ture med cyklerne. 

På Lillebjerggård elsker vi at 
bruge naturen, der omgiver os.

Ude i verden er der 
mange former. Selv vores legetøj kan 

lege med former. 

VIGERSTED BØRNEHUS

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

Bestyrelsesformand: Mary Petersen, tlf. 53312801, 
petersen360@gmail.com
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VIGERSTED FORSAMLINGSHUS VIGERSTED FORSAMLINGSHUS 
www.vigerstedforsamlingshus.dk

Der er sket en del i forårs- og som-
mermånederne. Basie Trust Big Band 
spillede støttekoncert for forsamlings-
huset den 12. juni. Oprindelig havde vi 
planlagt asfaltbal på parkeringspladsen, 
hvor der var sat telt op til orkestret. 
Nogle ret heftige vindstød forårsagede 
dog så meget ravage, at koncerten 
måtte flytte indendørs. Nodestativer 
væltede, et orkestermedlem fik en høj-
taler i hovedet, og da koncerten var 
halvvejs i programmet, åbnede himlens 
sluser sig. 

Det må blive en anden gang, vi laver 
jazz ved søen. 70 tilhørere - både voks-
ne og børn nød de musiske udfoldelser. 
Orkesteret var meget velspillende og fik 
meget ros. Fra bestyrelsens side skal 
lyde en stor tak. Arrangementet leve-
rede en donation på 6.300 kr., hvilket 
gør BasieTrust Big Band til vores næst-
største donor på tagaktiekontoen.

I juni blev der sat 3 nye vinduer op i 
Store Sal. Det kunne lade sig gøre på 
grund af en donation fra Trelleborgfon-
den. 50.000 kr. blev overrakt af Henrik 
Tersgård Nielsen, som er filialdirektør 
i Sydbanks Ringsted-afdeling. Henrik 
overrakte pengene med ordene: »Det 
handler grundlæggende om at støtte op 
om lokalsamfundene, og her er forsam-
lingshusene med til at holde gang i livet.«

Der vil være fællesspisning den 3. ok-
tober og den 1. november. Læs nær-
mere på opslag, når tiden nærmer sig.

I september vil Støtteforeningen i lig-
hed med mange andre have en bod 
på Lokalrådets Kildemarked den 18. 
september. Her kan man komme med 
forslag til aktiviteter, melde sig ind i 
foreningen, købe tagaktier og få sig en 
snak om husets fremtid.

Den 7. og 8. oktober bliver der spil-
let revy ved Vigersteddilettanten. Her 
bliver der også inviteret til spisning om 
fredagen og til kaffe om lørdagen. Bil-
letter bestilles via NemTilmeld.

Onsdag den 26. oktober bliver der 
ølsmagning ved Claus Jacob Worden-
skjold. Fra midt i september kan man 
bestille billetter på NemTilmeld. Det ko-
ster 225 kr. for en plads. Til gengæld 

FORSAMLINGSHUSET FÅR ET TRAVLT EFTERÅR

får du ølforedrag, 
smagsprøver på 6 
forskellige øller, lidt 
at spise, samt godt 
selskab.

Også i år vil vi forsø-
ge os med julemar-
ked Det bliver den 
27. november. Hvis 
du har lyst til at del-
tage med en bod, 
skal du henvende 
dig til Mathea på 
telefon 40 50 50 
98 eller på mail vi-
gerstedforsamlings-
hus@gmail.com

Medlemstallet er støt stigende. I skri-
vende stund er vi 87 betalende hus-
stande, og vi håber at runde 100 i 
2022. Rekorden er indtil videre 107 i 
2020. 

Vi har et ønske om at kunne invitere 
til søndagscaféer. En prøve finder sted 
den 30. oktober. Der kommer opslag 
om indholdet, når tiden nærmer sig.

Inden for kort tid vil vi atter skulle mø-
des til valghandling i forsamlingshuset. 
Vi håber ved den lejlighed at kunne 
lave café og servering i skænkestuen. 
Indtil videre er der ikke nogen myndig-
heder, der har protesteret.

Derudover er huset stort set lejet ud til 
private livsbegivenheder hver weekend 
frem til jul.

Forsamlingshuset fortjener efterhånden 
titlen »De Hundrede Hændelsers Hus«.

På bestyrelsens vegne
Torben Dan Jensen

Sekretær i Støtteforeningen for Viger-
sted Forsamlingshus

22 44 85 74

SÅDAN BLIVER 
DU MEDLEM

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

Husk navn og mailadresse.

Tagaktier købes på samme 
måde.

Sydbanks filialchef  Henrik Tersgård Nielsen 
overrakte på vegne af  Trelleborgfonden be-
styrelsen 50.000 kr. til vinduer i Store Sal.

Basie Trust  Big Band 
spillede støttekoncert, der 
indbragte over 6.300 kr.
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DE GRØNNE PIGESPEJDEREDE GRØNNE PIGESPEJDERE
www.vigerstedspejder.dk

VI ER TILBAGE FRA LANDSLEJR SL2022

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

Mail: dgpigespejderibjerghytten
@gmail.com

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

»Spilop-spejd«: Tina   
tlf. 2891 0297 

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

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

Tovholder seniorer: Laura, 
 lauraperby@gmail.com

Mange lokalkendte borgere i nærom-
rådet til Hedeland er flittige brugere 
af det, og i dagene imellem d. 23. til 
d. 31. juli blev 32.000 spejdere det 
også. Lørdag blev de første rafter 
hentet og telte slået op, og konstruk-
tionen af nordens største spejderlejr 
blev sat i gang. For os gjaldt det så 
også, at vi skulle endnu en tur retur til 
Bjerghytten, for vi havde kun rester 
fra telte med, dog blev køkkenteltet 
sat op, og teltene ankom til sidst på 
dagen, og der gik ikke lang tid, så var 
teltene sat op og i brug af trætte og 
udmattede spejdere.

Hedeland er lidt af en overset natur-
perle på Sjælland. Vi fik rigtigt for-
nemmelsen af, at det var spejderne, 
som skulle tilpasse sig i naturen og 
ikke naturen, som tilpassede sig os. 
Søndag blev spisebordet færdigt, og 
indgangsportalen kom op at stå. Vi 
satte flag på for at symbolisere de 52 
repræsentative lande, som blev re-
præsenteret på lejren. Uheldigvis for 
nordmændene, der boede overfor os, 
havde vi ikke et norsk flag.

Som oftest er et spadestik en milepæl 
for en kommende bygning, men i det-
te tilfælde blev det bare infrastruktur 
på en spejderlejr. Mandag begyndte 
Rævene og Pingvinerne på mærket 
Fælles om fremtiden, hvor der er 5 
temaer: Vores fremtid, Vores nære 
fællesskab, Vores globale fællesskab, 
Vores kulturelle fællesskab og Mit 
eventyr mod fremtiden, og på denne 
dag kom forældrene på besøg, men 
de blev desværre nødt til at tage 
hjem, da der kom et skybrud, der 

desværre også aflyste Encanto filmen 
for Rævene og Pingvinerne.

Viceborgmester Lotte kom og besøg-
te os på lejren tirsdag, hvor vi blev 
mødt med smil og en masse kage. 
Hun blev vist rundt på lejren, hvor 
hun så attraktionen, spejdertorvet, 
lejrhospitalet og meget mere. Hun så 
ikke bare en kedelig spejderlejr, som 
vi kender dem derhjemme fra, hun så 
en provinsby med posthus, børneha-
ve og brandstation.

Som altid på spejderlejr blev vores 
parfume bålets røg, men det var nu 
alligevel dejligt at blive ren og blød i 
Køges fine og store svømmehal. For-
inden havde Rævene og Pingvinerne 
bygget vikingeskibe i en forfærdelig 
hede, så det var en velfortjent bade-
tur.

Torsdag blev Pingvinerne efterladt i 
trygge hænder i den gamle grusgrav, 
og de klarede sig fremragende uden 
ledere. Leoparderne byggede fugle-
kasser til Thomas Dambos trold, hvor 
fuglekasserne vil blive som ledetråde 
til at finde, hvor Thomas Dambos 
trold nummer 100 vil stå henne i 
Danmark. Om aftenen blev den afly-
ste film Encanto vist for alle. Det var 
en kold fornøjelse, men filmen var 
god, og den skabte god stemning, da 
folk klappede til filmen. (Vores gruppe 
mener, at det nok er en udlandstradi-
tion).

En spejder er bare en ven, du ikke har 
mødt endnu, og det trådte i kraft, da 
vi ankom til en fælles dag i grusgra-
ven med aktiviteter, som var spæn-
dende, fysisk krævende og udfor-

drende på rigtige spejdermanerer. 
Efter nogle timer tog vi leoparder 
afsted for at løse det store myste-
rie, som er en form for Escape-
room. 

Vi river ned, hvad vi selv bygger op, 
og det var netop det, der skete lørdag 
og søndag. Lørdag blev de sidste 
knob og reb pillet op og spisebordet 
var ikke længere et spisebord, men 
sørgelige rafter, der lå på jorden. Søn-
dag var indgangsportalen ikke læn-
gere fuld med flagrende flag, og den 
blev lagt ned, og alle hullerne blev 
fyldt op med jord igen, og lejren blev 
gennemset efter skrald, og pladsen 
blev efterladt pænere, end da vi fik 
den. Da vi ankom til busterminalen, fik 
vi at vide, at politiet afholdt kontrol af 
busserne, hvilket jo altid sker ved 
slutningen af en spejderlejr.

Sanne Madsen, gruppeleder 
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KVÆRKEBY FJELLEBRO LANDSBYFORENINGKVÆRKEBY FJELLEBRO LANDSBYFORENING

SIDEN SIDST
Siden sidste Lokalnyt er der ikke sket 
ret meget i lokalområdets regi. Men 
en væsentlig begivenhed har der væ-
ret. Vi afholdt en ekstraordinær gene-
ralforsamling, som der var et stort øn-
ske om, og her var det eneste punkt 
på dagsordenen, at vi skulle vedtage 
et nyt navn til foreningen. Der frem-
kom mange nye navne på generalfor-
samlingen, og et af dem var »Kvær-
keby Fjellebro Landsbyforening«, som 
nu bliver vores nye foreningsnavn. 
Det betyder, at alle steder, hvor vores 
gamle navn figurerer, skal vi have æn-
dret dette. 

EFTERÅRETS 
ARRANGEMENTER
I løbet af efteråret og indtil jul har vi 
planlagt flere arrangementer. Nogle af 
dem er noget, vi skulle have afholdt, 
som pga. corona blev udsat, men nu 
afvikler vi dem. De vil alle blive omtalt 
i lokalpressen og som facebookop-
slag. Vi har selvfølgelig vores traditio-

nelle julearrangementer, som vi hol-
der fast i.  

TRAFIKPROBLEMER I  
VORES LOKALOMRÅDE
Vores lokalområde har igen været 
ramt af trafikkaos i Fjellebro. Køgevej 
blev, uden rettidig orientering af lokal-
området, spærret for gennemkørsel. 
Afspærringen betød, at de borgere, 
der boede øst for jernbanebroen, fik 
dobbelt så lang vej til Ringsted. De 
der boede vest for broen måtte også 

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

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

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

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

BESTYRELSE 2022

Følg os på facebook

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

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

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

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

ud på en større omvej for at komme 
østpå. Dette gav anledning til mange 
skriverier på vores lokale facebooksi-
der, og her blev frustrationerne luftet 
- helt berettiget efter min mening. 
Men hverken kommunen eller Bane-
danmark ville ændre noget, bortset 
fra en lidt bedre skiltning. Fremover 
bliver vi bedre orienteret, lovede de. 
Nu håber vi bare på, at der bliver sat 
en højdealarm op, der kan hindre de 
mange påkørsler af broen. 

FREMTIDEN I VORES  
LOKALOMRÅDE
Arbejdet med de forskellige ønsker 
for vores lokalområde, der blev drøf-
tet på den ordinære generalforsam-
ling, er ikke glemt, så der bliver set 
på støjdæmpning, parkeringsplads 
og trafiksikring i vores sogn i den 
kommende tid. Vi vil holde jer orien-
teret om vores arbejde i bestyrelsen i 
lokalpressen og på facebook.

Finn Andersen
Fmd. for Kværkeby  

Fjellebro Landsbyforening

  

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

Søndag d. 7. august kl. 10.00 var det 
10. gang, Kværkeby Friskole slog dø-
rene op til et nyt skoleår som friskole. 
Tænk, der allerede er gået 10 år, sik-
ken en rejse det har været.

Faktisk var det allerede i 2011, at 
kommunen meddelte, at den kommu-
nale skole i Kværkeby skulle lukke året 
efter. En gruppe forældre og ildsjæle 
fra lokalområdet startede derfor i 
2011 kampen for at bevare Kværkeby 
Skole.

Kampen var ikke kun for at bevare en 
skole og et samlingspunkt, men også 
for at bevare Kværkeby og Fjællebro. 
Det ses nemlig alt for ofte, at fjerner 
man skolen, ender man med lands-
bydød. Derfor var mange borgere i 
de to landsbyer og omegn med i hele 
processen.

Opbakningen var ekstremt stor, det 
viste det stærke sammenhold og en-
gagement, der blev lagt i kampen for 
at bevare og lave en forældredrevet 
skole i Kværkeby. Gruppen af borgere, 
forældre og børn demonstrerede ofte, 
fik lavet T-shirts, bannere, flyers og fik 
foretræde for byrådet. 

købte papir for deres egne penge, do-
nerede bl.a. telefoner til skolen, syede 
selv nye gardiner, malede mm. 

Uden den store opbakning i lokalsam-
fundet, fra forældrene og den store 
fleksibilitet hos vores dygtige lærere 
og SFO-medarbejdere havde vi ikke 
stået, hvor vi gør i dag.

Langsomt kom der flere og flere ele-
ver til skolen, og i 2014 var der så 
mange elever, at man valgte at lave 
overbygning med en 7. klasse på sko-
len. I 2019 kunne vi sige tillykke med 
eksamensbeviset til vores første 9. 
klasse. 

Vi startede med 36 elever i 2012 og 
er i dag 177. Vi kan være 187 elever, 
hvis alle elevpladser er besat, men det 
vigtigste for os er, at vi har klasser, der 
fungerer og ikke nødvendigvis er fyldt 
helt op.

Skolen har på de sidste 10 år været 
igennem en kæmpe udvikling fra at 
være lillebitte, hvor alle kendte alle, til 
at vi i dag er 177 elever, 15 lærere, 6 
SFO-medarbejdere, 3 kontoransatte, 
2 pedeller, skoleleder samt 5 deltids 
ansatte rengøringsmedarbejdere.

Det er stadig en kerneværdi for Kvær-
keby Friskole at bevare et stort nær-

Samtidig arbejdede en gruppe foræl-
dre og borgere på at åbne en friskole, 
hvis det ikke lykkedes at bibeholde 
Kværkeby Skole. 

Der blev lagt mange timers hjerteblod 
i projektet, skrevet ansøgninger til div. 
instanser, som skulle sendes ind et 
år før man kunne åbne en friskole, 
samlet penge ind til betalingen til Un-
dervisningsministeriet, købt advokat-
bistand og afholdt mange iværksæt-
termøder. De mange ildsjæle havde 
virkelig travlt.

Heldigvis gik alt i orden og dagen ef-
ter, at kommunen lukkede Kværkeby 
Skole, åbnede Kværkeby Friskole. Til 
stor glæde for børn, forældre og lo-
kalsamfundet var det lykkedes at be-
vare en aktiv skole og et omdrejnings-
punkt i Kværkeby.

Den 1. august 2012 blev der klip-
pet bånd i skolegården og Kværkeby 
Friskole var en realitet og holdt 1. 
skoledag med kun 36 elever fra 0.-6. 
klasse og 8 medarbejdere. Da der var 
få elever på hvert klassetrin, sammen-
kørte man i en årrække klasserne. 

I starten var pengene me-
get små, og forældrene 
gjorde selv rent på sko-
len, tog kopier hjemme på 
deres egne kopimaskiner, 

www.kvaerkebyfriskole.dk

10-ÅRS JUBILÆUM PÅ KVÆRKEBY FRISKOLE
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vær i dagligdagen. Både med vores 
morgensamling med sang og fælles 
information for alle skolens elever, 
og når vores førskolebørn starter på 
skolen i maj, får de før sommerferien 
en blomsterven fra 4. klasse. Blom-
stervennerne har til opgave at passe 
ekstra godt på de små nye skolekam-
merater. 

1. skoledag går blomstervennerne ind 
sammen foran hele skolen og de før-
ste gange de små er med til morgen-
sang, sidder de sammen, så det ikke 
virker så overvældende for førskole-
eleverne.

Særligt vores fælles morgensamling, 
hvor alle elever og lærere mødes for 
at starte dagen sammen med at syn-
ge, fejre fødselsdage med fælles fød-
selsdagssang og sige god morgen til 
hinanden har stor betydning for sam-
hørigheden på skolen. 

Når man som forældre til et barn i 
indskolingen deltager i morgensamlin-
gen, er det skønt at opleve, at selv de 
mindste børn tør række hånden op, 
når hele skolen er samlet, for lige at 
fortælle om at deres bedstemor der 
også har fødselsdag i dag eller at de-
res hund har lopper. Det at de tør det, 
viser tydeligt, at der er en god stem-
ning på skolen, og at alle kan komme 

til orde. Der er respekt for det enkelte 
barn og plads til, at der kan deles op-
levelser med hinanden.

En stor tak skal lyde til alt vores skøn-
ne personale for, at de skaber trygge 
rammer for børnene og et godt ar-
bejdsmiljø for hinanden. 

Vi er så heldige, at vi i år også har 3 
ansatte som har 10-års jubilæum og 
faktisk også 2 bestyrelsesmedlemmer, 
som har været med helt fra starten.

Vores 10-års jubilarer er: Børnehave-
klasselærer Vibeke, mellemtrinslærer 
Marianne og Gitte Sibbern, som star-
tede i bestyrelsen og i mange år var 
bestyrelsesformand, men som nu er 
ansat i skolens rengøring. Gitte var 
sammen med vores andre jubilarer 
Christina Timmol (bestyrelsesmed-
lem) og Finn Andersen (bestyrelses-
medlem) nogle af de mange ildsjæle, 
der kæmpede og arbejdede hårdt for 
at starte vores skønne skole.

Vores jubilæum blev fejret med, at der 
1. skoledag kom en HjemIsbil med is 
til alle. Kværkeby-Fjællebro landsby-
forening havde sponsoreret 2500 kr. 
til isbilen, så stor tak til dem også. Tak 
for vores mangeårige samarbejde.  

Derudover blev vores jubilæum fejret 
i løbet af den første uge af skoleåret, 

hvor der var cirkus-emneuge. Alle ele-
ver skiftedes til at have cirkusunder-
visning og lærte at jonglere, køre på 
ethjulet cykel, øvede akrobatik, at gå 
på stylter, nogle lærte fakirnumre og 
udbrydernumre. Det hele blev afslut-
tet med cirkusforestillinger til vores 
jubilæums- og skolegårdsfest tors-
dag d. 11. august. Her blev vores nye 
vægudsmykning med et flot Livstræ 
også afsløret. Alle elever havde i løbet 
af ugen malet deres eget blad og sat 
på. Det smukke træ kan ses i vores 
skolegård.

Nu er vores 10. skoleår i gang, og 
vi har som altid fokus på at skabe 
en tryg, udviklende og nærværende 
hverdag for vores skønne elever og 
dygtige ansatte.

På Kværkeby Friskoles 
 bestyrelses vegne

Charlotte S. Nielsen
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HVAD SKER DER EGENTLIG MED PRÆSTEGÅRDEN I VIGERSTED? 
Ved den sidste opdatering på denne sag i Lokalnyt 01-2022 stod vi lidt i et vadested, idet der ikke var tilvejebragt 
enighed om, hvorvidt den kommende præstebolig skulle ligge i Vigersted eller i Kværkeby. I den mellemliggende 
tid har menighedsrådene fået foretaget yderligere undersøgelser, både af økonomi og »pro et contra«. Menigheds-
rådene er herefter enige om, at den optimale placering af den nye præstebolig vil være i Kværkeby i forbindelse 
med det nye menighedshus her.

Denne enighed har betydet, at vi nu har kunnet komme videre med de tre byggeprojekter, nemlig: Nyt menigheds-
hus i Kværkeby, ombygning/renovering af den tidligere præstegård i Vigersted til nyt menighedshus i Vigersted 
og sluttelig ny præstebolig i Kværkeby.

Kværkeby Menighedsråd, som allerede havde gang i projekteringen, har fået provstiudvalgets tilladelse til at køre 
videre med projektet, hvilket også gælder for forprojektet til præsteboligen.

Vigersted Menighedsråd har engageret arkitekt Peter Bering til at udforme et projekt til ombygning/renovering 
af den tidligere præstegård i Vigersted, og dette er allerede færdiggjort som myndighedsprojekt, samt med en 
enkelt tilføjelse godkendt og frigivet til videre bearbejdning.

Som de fleste af jer allerede ved, har vi været så heldige at kunne ansætte præst Jens Vollmer som vikar ved pa-
storatet, og vi regner med at kunne lave en langtidsaftale med Jens om varetagelse af dette hverv et godt stykke 
tid frem. Da Jens jo allerede bor trygt og godt i præstegården i Haraldsted, har menighedsrådene skønnet, at vi 
bør skille os af med den midlertidige præstebolig på Bredagervej i Vigersted, idet den ikke lever op til de krav, 
som stilles til en moderne præstebolig. Menighedsrådene har forelagt dette for provstiudvalget og nu også fået 
en godkendelse heraf.

Som det fremgår af ovenstående, er der nu endelig kommet lidt grøde i sagen, og jeg glæder mig meget til at 
skrive den næste orientering og der berette om spændende tiltag.

Søren Hansen/Vigersted Menighedsråd
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HVAD TROR VI PÅ? 
STUDIEGRUPPE I VIGERSTED-KVÆRKEBY  
I foråret kom der en debatbog, som hedder »Må vi være 
her?« Den handler om tro. Eller snarere om forskellige måder 
at tro. På 67 sider formulerer forfatterne et opgør med den 
traditionelle kirke og kristendom, hvor de ønsker en mere 
moderne tilgang til det at være troende og kirke. Det er en 
diskussion, som vi også kan og skal tage! Derfor mødes vi 
tre sene eftermiddage i efteråret, hvor vi med udgangspunkt 
i bogen tager fat om vel nok det mest relevante i vores liv: 
Hvad tror vi på? 

Studiegruppen kan også ses som et oplæg til efterårets kir-
kehøjskole, hvor en af bogens forfattere, Liselotte Horneman 
Kragh, er foredragsholder over temaet: »Hvad tror du selv?«. 

Bogen »Må vi være her?« kan hentes på nettet. Find linket på 
kirkernes hjemmeside: www.vigersted-kvaerkeby.dk

Kom og vær med i debatten om, 
hvad vi tror på: Tirsdag d. 4. oktober 
• Tirsdag d. 11. oktober • Tirsdag d. 
25. oktober. Vi mødes kl. 17.00 i 
den gamle præstegård i Vigersted.

KOM OG SIG FARVEL
TIL MARIANNE

Har du ringet til kirkekontoret for at få dit 
barn døbt, eller har du skrevet en mail til 
kirken for at få en navneændring, da du 
skulle giftes? Eller bestilt plads til årets 
sogneudflugt? Ja, så har du sikkert talt el-
ler skrevet med Marianne!

Marianne Piil har i mange år været per-
sonen, som bag ved kulissen har holdt 
trådene samlet i Vigersted og Kværkeby 
kirker, så alt bare var i orden. Den skjulte 
hånd, der ordnede sagerne. 

Men nu er tiden inde for Marianne til at 
trække stikket, slukke skærmen og lægge 
papirbunkerne til side… og gå på pension. 

I den anledning holder vi 
en afskedsreception d. 
2. oktober kl. 11.30 - 
det er efter højmessen i 
Vigersted Kirke, og det 
vil være i den gamle 
præstegård.
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KIRKEHØJSKOLE  
Efterårets kirkehøjskoleaftener handler i år om emnet 
»Hvad tror du selv!?«, om hvordan vi i positiv forstand 
kan tale om de værdier, vi hviler på, i stedet for kun 
at definere os i det negative, »jeg er i hvert fald ikke 
ligesom dem eller dem«. 

Programmet: 
Tirsdag d. 1. november kl. 
19.00: Lektor, ph.d. i dogmatik 
Johanne Stubbe Teglbjærg 

Torsdag d. 17. november kl. 
19.00: Teolog og religionshistori-
ker Liselotte Horneman Kragh 

Onsdag d. 30. november kl. 
19.00: Forfatter Jens Christian 
Grøndahl

Det fuldt beskrevne program fin-
des i kirkernes våbenhuse og på 

kirkernes hjemmeside: vigersted-kvaerkeby.dk

Foredragsrækken afvikles over tre aftener i novem-
ber - og denne gang er det i Haraldsted Præstegård. 
Prisen er 40 kr. pr. aften inklusive kaffe og kage. Til-
melding er ikke nødvendig til disse aftener.

Kirkehøjskole Midtsjælland er et samarbejde mellem  
Haraldsted-Allindemagle, Jystrup, Kværkeby,  

Valsølille og Vigersted sogne.

ALLEHELGENSVESPER 
- GREGORIANSK KOR 
I KVÆRKEBY KIRKE 

Torsdag d. 27. oktober kl. 19.00 får vi besøg 
af Schola Cantorum Ringstadiensis i Kværkeby 
Kirke. 

Det gregorianske herrekor vil synge en allehel-
gensvesper, en stemningsfuld aftenandagt, der 
har allehelgenstiden i centrum, hvor kirkerummet 
bliver fyldt med skøn, unison messesang.

HØSTGUDSTJENESTER I VIGERSTED 
OG KVÆRKEBY KIRKER 

Søndag d. 11. september er der høstgudstjeneste 
i Kværkeby Kirke. Vi starter kl. 10.30, og vi slutter 
af med de lokale spillemænd og går så ud og griller 
pølser m.m. Velkommen til høst i Kværkeby.

Søndag d. 18. september er det så høstgudstjene-
ste i Vigersted Kirke. Vi starter ligeledes kl. 10.30 
i den smukt høstpyntede kirke og slutter også af 
med at blive spillet ud af kirken af vores lokale spil-
lemænd. Derfra fortsætter vi over til Kildemarkedet. 
Kom og start Kildemarkedsdagen festligt.

JOHNNY CASH - I ORD OG MUSIK  
Dennis Lydom fortæller historien og synger san-
gene, der gjorde Johnny Cash til the Man in Black.

Med farverige fortællinger og musik inviterer han 
os ind under huden på mennesket Johnny Cash, 
som var lige så skrøbelig som fandenivoldsk.

Vi følger Johnny Cash fra hans dybt kristne op-
vækst i en fattig bomuldsplukkerfamilie i syd-
staterne til hans ungdom i først flyvevåbnet og 
senere musikbranchen. Vi kommer på en tur med 
Johnny Cash’s op- og nedture, hans dæmoner 
samt det massive stofmisbrug, der plagede ham 
det meste af livet. Alt sammen tilsat essentielle 
sange fra hans karriere, som spændte over seks 
årtier. 

Væbnet med sin guitar og auten-
tiske stemme fremfører Dennis 
Lydom disse sange lige så nær-
værende og evigt aktuelle, som 
de var ment. 

Kom til en lidt anderledes aften 
i Kværkeby Kirke d. 12. ok-
tober kl. 19.00, hvor Johnny 
Cash’ historie og musik berø-
rer det store i livet.

Der er fri entré

HALLOWEEN I KVÆRKEBY
Søndag d. 30. oktober kl. 15.00 er der Hallo-
ween-gudstjeneste i Kværkeby Kirke. Sammen med 
årets Kværkeby-konfirmander skal vi denne efter-
middag gå ind i den mørke tid, som Halloween nu 
engang gør 
det. Kom som 
dit yndlings-
monster eller 
hvad du nu 
kan finde på.
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Søndag d. 11. december kl. 16.00 vil hvælvingerne i Vigersted Kirke 
give genlyd af klokkeklare toner fra Haslev Kirkes Ungdomskor, når de 
synger julen ind. Koret har eksisteret siden 2007 og medvirker fast til 
gudstjenester og koncerter i Haslev Kirke. 

Koret består af 30 medlemmer fordelt ligeligt mellem kvinde- og man-
destemmer. Dirigent er Betty Arendt, og ved orglet sidder hendes mand, 
organist ved Haslev Kirke, Peter Arendt. Koret har rejst meget: 2009 til 
Frankrig, 2012 til Norge, til Armenien i 2014, til Israel/Palæstina i 2017 
og til Serbien i 2019. I efteråret 2022 skal koret til Rumænien. 

I Vigersted Kirke synger koret både klassiske julesange og musik fra 
deres mange rejser. Tilhørerne får også mulighed for at røre stemme-
båndene i et par fællessalmer. Der er fri entré, og efter koncerten byder 
menighedsrådet på en forfriskning i kirkens våbenhus. Billedet er fra 
korrejsen til Serbien i efteråret 2019.

JULEKUGLER OG 
JULESANG

Traditionen tro skal vi synge 
julen ind i Kværkeby Kirke. 
I år bliver det dog uden vok-
senkoret (læs andetsteds om 
voksenkoret). Men synge skal 
vi, og det gør vi sammen med 
Carl Fuglsang Damgaard, så 
ud over at synge sammen med 
os vil han også fortælle om sin 
passion for julekugler. Carl for-
tæller, hvordan et træ rigtigt 
skal pyntes. Kom, lyt, syng og 
kom i julestemning torsdag 
d. 1. december i Kværkeby 
Kirke kl. 17.00. 

 
 

 
 

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

VOKSENKORET
I foråret kom der lidt gang i voksenkoret igen. Sådan lidt i det små, bare 
for at komme i gang igen. Og så var der alligevel fuld gang i voksenko-
ret, for koret har fået en ny korleder, Thilde, og hun kan virkelig få lyd i 

de voksne struber. Desværre for os, men glædeligt for 
Thilde, skal hun på barsel i efteråret, men vi håber at 
kunne komme i gang igen sidst på året. 

Følg med på kirkernes hjemmeside for information om 
voksenkoret.

JULEKONCERT I VIGERSTED KIRKE  
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HVOR HENVENDER
 MAN SIG VED DÅB, 
BEGRAVELSE MM.?

DÅB - aftales med sognepræsten.

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

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

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

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

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

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

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

VIGERSTED MENIGHEDSRÅD
Formand Janne Kristensen ·   
Skovbakken 18 · tlf. 26 15 59 29 ·   
jannesimonsen@me.com 
Næstformand Søren Hansen ·  
Nebsmøllevej 1 · lf. 53 70 25 00 ·  
soeren@nebsmollevej.dk
Kasserer Uffe Larsen · Kærehave 28 ·  
tlf. 57 52 52 47 / 21 64 41 47 ·  
uflars@gmail.com
Kontaktperson (for medarbejdere)  
Karina Dall · Vigersted Bygade 11 ·   
tlf. 26 84 20 16 · ka80dall@gmail.com
Medlem Jørgen Gress Nielsen ·  
Bredagervej 88 · tlf. 21 62 26 28 ·  
joergenogbirthe@os.dk
Medlem Martin Romme Henriksen ·  
Vigerstedvej 8 · tlf. 61 67 89 22 ·  
martin@hoejbo.dk
Kirkeværge (ikke medlem) Peter Gylling 
Jørgensen · Skovbakken 16 · tlf. 42 44 28 
90 · peter.gylling.joergensen@gmail.com
  
KVÆRKEBY MENIGHEDSRÅD
Formand og kontaktperson
Martin Pedersen · Bjergvej 35 · 
tlf. 20 28 30 51 · martinp@pc.dk
Næstformand Birgit Nielsen ·
Nordbæksvej 68 · tlf. 53 13 01 97 ·  
birgitnielsen@mail123.dk
Kasserer og sekretær Annette  
Hansen · Rosengårdsvænget 13 ·   
tlf. 24 93 10 22 ·
annette-hansen1960@hotmail.com
Kirkeværge Gurli Birkholm Petersen ·
Bjergvej 52 · tlf 40 87 55 92 · 
gurli.k.by@gmail.com 

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

SIDEN SIDST

VIGERSTED SOGN

DØBTE
22.05 Felix Rask Nielsen
04.06 Andrea Cecilie Bychgård
11.06 Alexander Kirchhoff Svane
19.06 Mathilde Ellen Anette   
 Møller Holm
25.06 Victoria Haag Kristensen
14.08 Fie Johanne Jensen

VIEDE

04.06 Mia Cecilie Bychgård og  
 Michael Bychgård

DØDE OG BEGRAVEDE
07.04 Kaj C Jørgensen
07.04 Margit Lykke Nielsen
09.04 Gunnar Erling Klausen
22.04 Tommy Louis Andersen
30.04 Leif Jørgen Sørensen
14.05 Aase T K Nielsen
18.05 Benny Jensen
27.05 Birger Hansen

KVÆRKEBY SOGN

DØBTE
11.06 Vilhelm Bech Christiansen
11.06 Aya Scharbau Mather

DØDE OG BEGRAVEDE
08.06 Lene Karen Minna Suhr

SAMTALE 
OG SJÆLESORG

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

VIGERSTED-KVÆRKEBY 
LOKALNYT 

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

LOKALNYT UDGIVES AF: Viger-
steds og Kværkebys menighedsråd 
samt institutioner og foreninger.
REDAKTION: Jens Vollmer (ansvars-
havende), Mariann Hansen (kas-
serer), Bjarne Kristensen og Berit 
Galberg.
ANNONCER PR. ÅR: Pris: 1.100 kr. 
inkl. moms for 4 annoncer,   
kontakt Berit Galberg, berit@galberg.
dk / tlf. 22 21 23 25.
FORENINGER PR. ÅR: (inkl. moms): 
1/1 side 1.375 kr. inkl. moms 
Mindre indlæg pr. gang min. 650 kr.
BIDRAG TIL LOKALNYT: reg. nr. 
1551 konto nr. 451 5706.
Indlæg kan sendes til: jv@km.dk
OPLAG: Omdeles gratis til 1.050 
husstande fire gange årligt. 
LAYOUT & TRYK: Videbæk Bog-
trykkeri A·S · tlf. 97173408
FORSIDEFOTO: Brian Groth
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Køgevej 3 · 4100 Ringsted
Tlf. 57610948 · www.aahøjcykler.dk
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DAG TIDSPUNKT ARRANGEMENT STED

11. sep. 10.00 Naturens Dag - Krible-Krable for børn. Ved parkeringspladsen Fuglereservatet, Bjergvej 77

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

18. sep. 10.30 14. s. e. trin. · Høstgudstjeneste Vigersted Kirke v. JV  

18. sep. 11.30 Kildemarked ved søen VLR Vigersted Bymidte ved søen

20. sep. 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved v. JV

25. sep. 10.30 15. s. e. trin. · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. JV

  2. okt. 10.30 16. s. e. trin. · Gudstjeneste Vigersted Kirke v. JV  

  3. okt. 17.30 Fællesspisning (T)(E) Vigersted Forsamlingshus 

  4. okt. 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved v. JV

  4. okt. 17.00 Studiekreds i Vigersted Den gamle præstegård

  7. okt. 18.30 Revy m/ spisning (T)(E). Vigersted Dilettanten Vigersted Forsamlingshus

  8. okt. 15.00 Revy m/ kaffe & kage (E). Vigersted Dilettanten Vigersted Forsamlingshus

  9. okt. 09.00
10.30 17. s. e. trin. · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. JV

Jystrup Kirke v. JV  

11. okt. 17.00 Studiekreds i Vigersted Den gamle præstegård

12. okt. 19.00 Johnny Cash, the Man in Black - koncert Kværkeby Kirke

16. okt. 09.00
10.30 18. s. e. trin. · Gudstjeneste Vigersted Kirke v. JV  

Kværkeby Kirke v. JV

18. okt. 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved v. LSK

23. okt. 09.00 19. s. e. trin. · Gudstjeneste Vigersted Kirke v. LSK

25. okt. 17.00 Studiekreds i Vigersted Den gamle præstegård

26. okt. 19.00 Ølsmagning Støtteforeningen VFH (T)(E) Vigersted Forsamlingshus 

27. okt. 19.00 Gregoriansk allehelgensvesper Kværkeby Kirke v. JV

30. okt. 10.30
15.00

20. s. e. trin. · Gudstjeneste
20. s. e. trin. · Halloween-gudstjeneste

Vigersted Kirke v. JV  
Kværkeby Kirke v. JV

30. okt. 14.00 Søndagscafe Støtteforeningen VFH Vigersted Forsamlingshus

  1. nov. 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved v. LSK

  1. nov. 17.30 Fællesspisning (T)(E) Vigersted Forsamlingshus

  1. nov. 19.00 Kirkehøjskole v. Johanne Stubbe Teglbjærg Haraldsted Præstegård

  6. nov. 15.00
16.30 Allehelgen · Gudstjeneste Vigersted Kirke v. JV  

Kværkeby Kirke v. JV

13. nov. 09.00 22. s. e. trin. · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. LSK

15. nov. 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved v. LSK

17. nov. 19.00 Kirkehøjskole v. Liselotte Horneman Kragh Haraldsted Præstegård

20. nov. 10.30 Sidste søndag i kirkeåret · Gudstjeneste Vigersted Kirke v. JV

27. nov. 09.00
10.30 1. søndag i advent · Gudstjeneste Vigersted Kirke v. JV  

Kværkeby Kirke v. JV

27. nov. 14.00 Julemarked Støtteforeningen VFH Vigersted Forsamlingshus

30. nov. 19.00 Kirkehøjskole v. Jens Christian Grøndahl Haraldsted Præstegård

  1. dec. 17.00 Julekugler og julesang v. Carl Fuglsang Damgaard Kværkeby Kirke  

  4. dec. 09.00 2. søndag i advent · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. LSK

  4. dec. 15.00 Juletræsfest VIF (T)(E) Vigersted Forsamlingshus

  6. dec. 10.30 Gudstjeneste Plejecenter Ortved v. LSK

11. dec. 09.00
10.30 3. søndag i advent · Gudstjeneste Vigersted Kirke v. JV  

Kværkeby Kirke v. JV

11. dec. 16.00 Haslev Kirkes Ungdomskor synger julen ind Vigersted Kirke 
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