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SÆT X I KALENDEREN
Gymnastikopvisning lørdag den 
14. marts kl. 10.00.
Vi håber at se rigtig mange børn, 
forældre og bedsteforældre til 
en hyggelig formiddag.

ZUMBA OG STRONG BY ZUMBA, VIGERSTED 

I Vigersted IF tilbyder vi Zumba og STRONG by Zum-
ba. Det er tirsdage i Gymnastiksalen på Vigersted 
Skole. Kl 18-18.55 er det STRONG by Zumba (SBZ) 
og kl 19.05-20.00 Zumba.
Mange tænker nok, at Zumba ikke er det store mere, 
men må sige at der tager man fejl… Pt. er der Zumba 
i 180 lande Worldwide, 15 millioner mennesker går til 
Zumba, og der findes over 200.000 steder, hvor man 

kan tage en times Zumba, og der bliver stadig uddannet flere instruktører 
og nye hold dukker op.  Zumba startede i 2001 i USA og har 10års jubi-
læum i Danmark i år.
På vores hold i Vigersted IF - er der i år en del nye ansigter, og det er vi 
rigtig glade for. Så tøv ikke med at kigge forbi.
En times Zumba er fyldt med glæde og god musik, og er for alle aldre og 
størrelser. Der er garanti for en masse sved på panden, og fordelingen mel-
lem høj og mellem/lav puls giver en effektiv træning. Man kan komme 
uoplagt og gå fra timen med et smil på læben. Vi griner ikke ad hinanden, 
men med hinanden!
I en Zumba time, danses der til flere forskellige rytmer, bl.a. Merengue, 
salsa, cumbia, reggaeton, soca, pop. Der opvarmes hvor mange af trinene 
introduceres, og så går det løs til 8-10 melodier, og der sluttes af med 
cooldown og udstrækning.

STRONG BY ZUMBA (SBZ)
SBZ er en høj intensitet intervaltræning (HIIT), som 
vil udfordre din krop og presse dens grænser i udhol-
denhed, styrke, tempo og mobilitet.

SBZ er nyeste skud på stammen fra Zumba - og har 
på ingen måde noget at gøre med en Zumba time - 
Der er ikke det der ligner dans i timen - men kun in-
tens intervaltræning, hvor der ikke bruges vægte eller andre redskaber, 
som vi kender fra andre fitness hold. I en SBZ time - bruger man sin krop 
100%.

Don´t miss a Beat - Don’t miss a Sync.

Musikken styrer øvelserne og gentagelserne - og der bruges specielt mu-
sik, som er lavet til timen. Glem alt om at tælle og holde styr på hvor 
mange burpee, squat, lounges ect.  der skal laves på x-antal sekunder/
minutter. Du ledes igennem timen af instruktøren og musikken.

SBZ timen er bygget op af opvarmning, 4 Quandranter (Ignite, Fire Up, 
Push Your Limit og Floorplay), og 4 recharge/små pauser imellem de 4 Q, 
og slutter af med cooldown/udstrækning.

SBZ kan naturligvis udøves af alle, da der er mulighed for at lave øvelserne 
i Low, Base og Max

Kom forbi tirsdag, og prøv dine grænser af med STRONG by Zumba.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jeanet, tlf. 61460253 
eller mail johansen.jeanet@gmail.com

VAKSE VOKSNE 

Holdet er kommet godt i gang og mø-
des torsdage kl. 9.30-11 i Forsam-
lingshuset. Vi arbejder med konditi-
ons- og styrketræning, balance og 
smidighed, Qi Gong og SMART-trai-
ning, som er fitness for hjernen.

Vi benytter store og små bolde, ela-
stikker, klude, håndvægte mm. Alle 
kan være med, vi tilpasser øvelserne 
efter deltagerne. Har du lyst til at 
være med så kom d. 9. januar og få 
en prøvetime og en snak med instruk-
tør og holdet.

God jul til alle og på gensyn i den nye 
år til sjov, hygge og god motion.

Berit Galberg, instruktør  
22 21 23 25

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

www.farvebuen.dk 

VIGERSTED IDRÆTSFORENING
www.vigersted-if.dk

2



33

Der er gang i den fra de yngste gymnaster på 1 år og til de 
ældste springgymnaster på 9 år.

Alle hold har glæden ved at bevæge sig i fokus. Vi træner 
selvfølgelig også for at blive bedre og vi glæder os til at vise 
jer det hele til opvisningen!

Har du et barn med en lille gymnast i maven, er han/hun altid 
velkommen til at komme forbi og prøve - også selvom sæso-
nen er i gang. 

I løbet af efteråret har en del af gymnastikinstruktørerne været 
på kursus og vi er derfor klar med nye færdigheder og ny in-
spiration.

På instruktørernes vegne, 

Julie Ellekrog Zeuthen

FORENINGENS TRE BØRNEHOLD 
HAR ALLE SVED PÅ PANDEN! 

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

MINDEORD OVER 
TULLE OLSEN

Torsdag den 31. oktober 2019 mistede 
Vigersted lokalområde en meget markant 
skikkelse.

Tulle Olsen døde kort efter sin 80 års fød-
selsdag.

Tulle Olsen har altid været meget aktiv. 
Man kan roligt kalde hende en sand ildsjæl. 
Hun blev født i Snekkerup og var datter af 
tidligere sognerådsformand Charles Mor-
tensen.

Tulle har betydet meget for området. Hun 
var en overgang formand for idrætsforenin-
gen og var bl.a. med til at starte det navn-
kundige ”Lørdagshold” som arrangerede 
gymnastiktræning, rejser og arrangemen-
ter.

Hendes motto var dengang: Lad nu de 
unge vise hvad de kan. Denne tillid blev 
aldrig svigtet.

Tulle var meget aktiv i forbindelse med 
bygningen af Vigerstedhallen.

Tulle tog initiativ til at samle Voksenklub-
ben, som i årevis har lavet maddage og 
foredragsaftener under devisen: Samfun-
det skal ikke give os noget – vi giver dem 
noget. I år er det 40 år siden klubben be-
gyndte sit virke. Den har altid været Tulles 
hjertebarn.

I 80erne og 90erne var Tulle et markant 
medlem af byrådet. Hun var med i 28 år. 
Hun begyndte som medlem af venstre. Se-
nere dannede hun lokallisten Land og By, 
der på et tidspunkt var repræsenteret med 
flere medlemmer i Ringsted Byråd.

Her løftede hun opgaven som Skole- og 
kulturudvalgs formand. Et hverv, der be-
kom hende vel. Tulles hjerte bankede for 
de svage i samfundet, og hun stod sam-
men med SSP  bag mange initiativer for at 
hjælpe børn fra truede familier.

De sidste år har Tulle været plaget af syg-
dom, hvilket dog ikke holdt hende fra at 
medvirke ved maddage og andet i Viger-
sted.

Tulle vil blive savnet for sit gode humør og 
sin bramfrie adfærd.

Vores tanker går til Tulles familie, som i år 
må holde jul uden hende.

Ære være Tulle Olsens minde.

På Voksenklubbens vegne
Sonja Rasmussen

Foto Kim Formagaard
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TAK TIL MERE END 430 
HUSSTANDE FOR DERES 
DELTAGELSE I RESERVATET 
Næste år bliver der meget at fejre i 
Fuglereservatet. Det er 50 år siden 
Gunner Goddik købte de første area-
ler og det er 10 år siden foreningen 
overtog Fuglereservatet. Det gjorde vi 
for at fremtidssikre det unikke natur-
område som en god lokal attraktion.

Året bliver markeret med hele 25 for-
skellige arrangementer, hvoraf flere 
tager udgangspunkt i de to store 
mærkedage. Alle begivenheder kan 
ses på Fuglereservatets hjemmeside 
og flere vil blive omtalt i pressen.

Men sæt allerede nu kryds i kalende-
ren og deltag i de gode naturoplevel-
ser. 

KOMMENDE ÅBNE  
ARRANGEMENTER  
• Foredrag i Vigersted Forsamlings- 
 hus af fuglemaler og naturformid- 
 ler Jens Gregersen

 Tirsdag den 10. marts kl. 19 - 21

KOMMENDE MEDLEMS- 
ARRANGEMENTER  
• Foredrag og generalforsamling i  
 Vigersted Forsamlingshus

 Tirsdag den 25. februar kl. 19 - 22

• 50 års jubilæumsarrangement i  
 Fuglereservatet - også rundvisning

 Lørdag den 16. maj kl. 13 - 16

På hjemmesiden www.fuglereservat.dk 
kan du se mere om alle arrangemen-
terne i 2020 eller tilmeld dig Nyheds-
brevene. Er din husstand ikke allerede 
medlem, er det en overvejelse værd.

FUGLERESERVAT.DK
www.fuglereservat.dk

 INDMELDELSE
•  Betal 200 kr. til konto: 6823-  
 1022168 eller på MobilePay   
 31852. Send en mail til   
 kasse@fuglereservat.dk og opgiv  
 dit navn, adresse, telefon og mail.  
 Så modtager du et medlemskort  
 på mail og 4-5 nyhedsbreve om  
 året.

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

HJEMMESIDEN   
WWW.FUGLERESERVAT.DK 
Hjemmesiden er altid opdateret med 
de sidste begivenheder og nyeste 
observationer. Hjemmesidens utal af 
billeder giver et rigtig godt billede af, 
hvordan reservatet tager sig ud og 
hvad der foregår. Billederne er foto-
graferet af nogle af landets bedste 
naturfotografer.       

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

Mail: info@fuglereservat.dk

Birketræ og sø 
i reservatet 

Søen med is

4

Køgevej 3 · 4100 Ringsted
Tlf. 57610948 · www.aahøjcykler.dk
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Så er det igen blevet tid til julefest i Vigersted Børnehus   
(torsdag den 5. december). Børn, forældre og andet   
godtfolk er mødt talstærkt op i flere år i træk, så I 
år er festen rykket udenfor, så der er plads til alle. 
Måske er det flotte store nisselandskab også blevet 
færdigt når dette blad udkommer. I hvert fald har 
børnene været i gang med det helt fra november 
måned, og hvis I ikke har set det endnu, så kig efter 
det næste gang I er nede at hente ungerne.

EFTERÅRET DER GIK
I løbet af efteråret har børnene på stuerne og udenfor 
beskæftiget sig med årstiden på forskellige måder. 
Solsikker og valmuer har bl.a. haft et tema om æbler. 
Der er blevet leget med kastanjer. Klokkeblomsterne 
har været med bussen på skovtur, og på flere stuer har 
børnene været med til at lave blade til nogle store flotte 
træer som har været sat op på stuedørene.

LA’ VÆR’ OG SMIT - VASK HÆNDER TIT
Efterår og vinter er også højsæson for syge børn (og 
forældre). Vi kan hjælpe hinanden til at blive mindre syge ved at huske at vaske 
hænder hyppigt bl.a. når man ankommer i børnehuset og når man tager hjem igen. 
Nogle af børnene kender en sød håndvaskesang på samme melodi som Mester 
Jacob. Hvis I ikke kender den derhjemme, så kan I se den her på siden. 

VIF GIVER TILSKUD TIL ELCYKLER
I sidste nummer skrev vi om, at forældrebestyrelse og personale arbejder for, at 
skaffe penge til to elcykler til børnehuset, så børn og voksne bl.a. kan komme ud 
i skoven at lege. Vigersted Idrætsforening har besluttet at give et tilskud til elcyk-
lerne, og det vil vi gerne sige mange tak for!

Julie Torpe Hansen

JULEFEST OG NISSELANDSKAB

VIGERSTED BØRNEHUS

RINGSTED DAGPLEJE
Leder Lone Schiøtt
Tlf. 57 62 81 20

PLEJECENTER ORTVED

Roskildevej 498, Ringsted
Tlf. 57 62 77 40

Leder Marianne Micheelsen 
Tlf. 57 62 77 45

VIGERSTED BØRNEHAVE

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

Bestyrelsesformand: Laura Irwin 
Rossing - laura@rossing.dk

Klokkeblomsterne 
har klippet hænder 
som blade til deres 

efterårstræ

Håndvaskesang

Solsikker og val-
muer har malet på 
æbler til deres træ

Efterårsstemning 
på solsikkestuen
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VIGERSTED LOKALRÅD

www.vigersted.net

STATUS PÅ VIGERSTED 
BYMIDTE 

Lokalrådets arbejde med renovering 
af Bymidten skrider godt fremad. 
Græsset omkring søen er sået med 
flot hjælp fra borgere i Vigersted. Tak 
for det. Sten og evt. glasskår i græs-
set lægges i den grå spand foran kir-
ken. Vi har været så heldige, at 7 sto-
re ca. 4 ton tunge kampesten kunne 
hentes i Humleore - også tak for det. 

Vandspejlet i søen er beregnet teo-
retisk og vil være lidt over, på eller 
lidt under plateauet om sommeren 
og lidt højere om vinteren afhængig 
af nedbørsmængden. Der vil komme 
selvetableret siv og tagrør lang søens 
bredder. I sommerhalvåret forventes 
en vanddybde fra ca. 1 - 1,5 meter. 
Der er en lavvandet zone - plateauet 
- de første ca. 2 meter ud i søen med 
dybden 10 - 20 cm. Herefter øges 
vanddybden til ca. 1 meter for i mid-
ten at ende i ca. 1,5 meter. Først til 
næste efterår vil vandspejlet nærme 
sig det tiltænkte niveau. 

Der er opsat en redningskrans spon-
seret af Trygfonden. Vi håber den 
ikke kommer i brug, og at den altid vil 
være intakt. Den nye flagstang foran 
forsamlingshuset har også et flag der 
kommer til at ligge i forsamlingshu-
set, hvor det kan benyttes ved fest-
lige lejligheder. En sandkasse med 
sand og kanter i uforgængeligt mate-
riale er etableret.

Lokalrådet arbejder videre med 
følgende opgaver:

Et lavt rækværk opsættes mellem 
legearealet og plateauet ved søbred-
den samt en ny fugleredegynge og 
et fitnessstativ med forskellige mu-
ligheder. Alt får godkendt faldunder-
lag. Det lille populære tog i træ re-
noveres med sponsoreret robinietræ. 
Til foråret sås græs på hele det store 
østlige areal, som fremover benyttes 
til Kildemarked mv. To flotte bord/
bænkesæt i stål og bolværkstræ 
samt en bænk af samme jerntræ fra 
Knudshoved Havn opsættes. Bænken 
placeres ved flagstangen og bord/
bænkesættene anbringes og sikres 
ved sandkassen og ved de to kampe-
sten mod øst. Lokalrådet håber på lidt 
hjælp fra friske borgere til at få gjort 
arbejdet færdigt.

Hele projektet er lokalt forankret, 
styret og finansieret gennem Viger-
sted Lokalråd, støttet af puljer, fonde, 
sponsorer og suppleret med frivilligt 
arbejde. 

Der tilstræbes en officiel indvielse af 
Vigersted Bymidte grundlovsdag den 
5. juni 2020. 

På lokalrådets vegne  
Peter Hansen: 20 83 60 90

STATUS PÅ HUNDESKOV
Lokalrådet har nu fået tilladelse til at 
etablerer et hundelufteområde langs 

oplevelsesstien i mosen fra 
Vigerstedvej til fårefolden 
ved bålhytten. Der bliver op-
sat hegn med faldlåge ved 
Vigerstedvej og ved bål-
hytten, hvor et bordebæn-
kesæt opsættes. Projektet 
koster omkring 75.000 kr., 
som Lokalrådet vil søge 
i Helhedsplanpuljen. Det 
kræves dog, at der er en 
egen finansiering, som Lo-
kalrådet skal ud og skaffe, 
så derfor sælger Lokalrå-

det støtteaktier på 100 og 500 kr. 
(større beløb modtages også ger-
ne), så vi kan få færdiggjort hunde-
skoven til glæde for mange hundeeje-
re i lokalområdet. Der må ikke plantes 
træer på området med gerne buske. 
Lokalrådet forventer området færdigt 
i løbet af foråret, hvis den fornødne 
kapital skaffes. Uden penge fra Lokal-
rådet (egenfinansiering) kan projek-
tet ikke gennemføres. Så hermed en 
julegaveidé til hundeejere og hunde.

Støtteaktier kan købes hos Tomas 
Lerche- Vestergaard, Tvillingehøj, mo-
bil 27 88 88 00, mail tomas.lerche.
vestergaard@gmail.com 

Bymidten med redningskrans.

Køb en aktie 

til mig i 

hundeskoven!

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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På utallige opfordringer har Lo-
kalrådet planlagt at afholde tre 
bankospil, mandag d. 13. ja-
nuar, mandag d. 10. februar 
og mandag d. 9. marts kl. 
19.00 (dørene åbnes kl. 
18.00). Præmierne vil blive 
indkøbt hos eller sponseret 
af de lokale handlende bl.a. 
Dagli´Brugsen i Jystrup. Lokal-
rådet søger folk til en banko-
gruppe, der vil give en hånd 
med at sætte borde og stole 
op, stå i bar, lave kaffe/kage og 
rydde op efter bankospillet og 
måske skaffe præmier, så kon-
takt Berit Galberg på 22 21 23 
25 for yderligere information. 

Læs mere om bankospillet på 
www. Vigersted.net og face-

book samt lokalpressen. 

BANKOSPIL I VIGERSTED 
FORSAMLINGSHUS

Vigersted Lokalråd indkalder hermed til generalforsamling i Vigersted 
Forsamlingshus søndag d. 2. februar kl. 14. Dagsorden ifølge ved-
tægterne.

Kom og hils på lokalrådet og hør mere om det arbejde, der forgår i 
Bymidten og de planer, der ligger for videre udvikling af Vigersted Lo-
kalområde. Vi byder på kaffe & kage. 

På gensyn! Vigersted Lokalråd

GENERALFORSAMLING

Søndag d. 23. februar kl. 11.30
Aktivitetsudvalget håber at se rigtig mange udklædte børn og voksne 
til en hyggelig fastelavnsfest. Der er 4 tønder, der skal slås ned- 3 til 
børn og en til voksne- alle fyldt med slik. Fastelavnsboller, kaffe og kolde 
drikke til alle. Pris 35 kr. pr. person. Børn under 2 år gratis.

Der er brug for praktiske hænder til at arrangerer løjerne, bl.a.  til at 
hænge tønder op og sætte borde og stole op lørdag eftermiddag, og 
rydde op efter festen, så Aktivitetsudvalget håber, mange forældre vil 
give en hånd med både før, under og efter arrangementet, så alle kan få 
en dejlig fastelavnsfest.

Oplysning om tilmelding følger, når vi kommer ind i det nye år.

Yderligere oplysninger Berit Galberg 22 21 23 25 eller berit@galberg.dk

FASTELAVNSFEST I VIGERSTED HALLEN

Onsdag d. 22. januar kl. 19.30 i Vigersted Forsamlingshus
De fleste kender historien om Hvidstensgruppen. I efteråret 1944 
dannedes den midtsjællandske våbenmodtagergruppe, kaldet 
»Borupholdet«. De havde opgaver af samme slags som Hvidstens-
gruppen. 

Lokalrådets historiegruppe har inviteret John Helmersen, Borup, 
der vil fortælle om Borupholdet og binde historierne sammen ud 
fra film, billeder og lydklip, hvor medlemmer af Borupholdet og 
modstandsmanden Stig Jensen fortæller om våbenmodtagelser 
og vilkårene for modstandsfolkenes arbejde. Mange af histori-
erne beskriver aktiviteter, der foregik i vores lokalområde. 

Forbered Jer på både barske, sørgelige og humoristiske historier. Borupholdet tog imod ca. 125 
containere med våben fra Englænderne. De arbejdede sammen med grupper fra bl.a. Hvalsø, Osted, Køge og 
Roskilde. Våbnene blev sendt videre til frihedskæmpere på Sjælland og i København.

Medbring gerne fotos og historier om emnet, som historiegruppen kan låne.

Kaffe & kage 25kr. kontant eller MobilePay ved indgangen.

Tilmelding nødvendig på vigersted.nemtilmeld.dk eller Berit Galberg på 22 21 23 25.

»VÅBENMODTAGELSE PÅ SJÆLLAND 1943-1945« 
  - HISTORIER FRA LOKALOMRÅDET UNDER 2. VERDENSKRIG

Borupholdet 30/-1945
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VIGERSTED SKOLE

www.vigersted-skole.dk

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

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

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

MINIBOGBUSSEN

Fjellebrovang v/ Fjellebrohuse 34
Onsdag 16.45 - 17.15

Nordbæksvej v. Legepladsen 
Onsdag 17.30 - 17.45

Vigersted Forsamlingshus
onsdag 18.00 - 19.15

SKOLERNES MOTIONSDAG
Trods silende regn fra morgenstunden 
blev Skolernes Motionsdag afviklet 
med højt humør. 

Dagen startede med opvarmning i Vi-
gersted Hallen - i år stod eleverne fra 
8. årgang for opvarmningsprogram-
met, som et led i deres idrætsunder-
visning. De klarede det super fint - 
nogle af de yngste elever udtalte dog 
efterfølgende, at det var lidt hårdt! 

Derefter gik det løs med løb på 3 el-
ler 5 kilometer ruterne eller på cyk-
leruten. Ind imellem runderne var der 
frugt og saft - og lidt varme og måske 
en tør bluse. I løbet af formiddagen 
stilnede regnen af og dagen sluttede 
i tørvejr. 

Igen i år havde vi deltagelse af mange 
forældre - enten som »post« eller som 
deltagere. Dejligt med den store op-
bakning - tak for det. 

De ældste børn fra Vigersted Børne-
hus deltog også i dagen - til stor for-
nøjelse både for dem og deres kom-
mende skolekammerater.  

AULA
Mandag 21. oktober overgik Viger-
sted Skole til Aula ligesom alle Folke-
skoler i Ringsted Kommune og i 89 af 
landets andre kommuner. 

Aula afløser SkoleIntra og både for-
ældre, elever og medarbejdere har 
overordnet taget godt imod det nye 
system - og er gået positivt ind i at 
lære at anvende det. 

SKOLEFEST
Når dette nummer af Lokalnyt udkom-
mer har vi fredag 8. november for an-
det år afviklet en skolefest for 0. - 6. 
klasse. En fest for hele familien, med 

Opvarmning

skuespil ved 6. årgang, dans og sang 
ved indskolingen, boder med aktivite-
ter, mad og drikke, samt diskotek. 

Der er skabt en god tradition med 
stor opbakning og aktiv deltagelse af 
såvel elever, som forældre. En tradi-
tion, som er med til at styrke fælles-
skabet på Vigersted Skole. 

Med venlig hilsen
Jette Wase Hansen

Skoleleder

Resultaterne følges

Pause på 
Motionsdagen
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MINDEORD
Lørdag den 5. oktober måtte 
lærer Søren Svanholm Frandsen 
opgive kampen efter lang tids sy-
geforløb. Søren blev bisat ved en 
meget smuk højtidelighed med 
stor deltagelse onsdag 9. okto-
ber. 

Søren blev ansat på Vigersted 
Skole i 2012. Han underviste i 
indskolingen - primært i matema-
tik og musik. 

Søren var også uddannet skue-
spiller og han blev straks en af 
kræfterne bag vores drama valg-
fag og »Turneteater« i udskolin-
gen. Allerede året efter overtog 
han på dygtigste vis hovedansva-
ret for begge aktiviteter.  

Sørens talenter inden for skuespil 
kom også til udtryk i indskolingen, 
hvor han blandt andet arbejdede 
med »Matematikteater« med flere 
klasser - også i samarbejde mel-
lem flere klasser. Forestillingerne 
gjorde stort indtryk på både ele-
ver og forældre - og var med til 
at skabe stor respekt for Sørens 
mangeartede kompetencer.  

Søren var en elsket lærer - uan-
set om han underviste i matema-
tik i første klasse eller i drama i 
udskolingen. Han var altid om-
sorgsfuld og så det enkelte barn 
- samtidig med at han havde 
store ambitioner på deres vegne. 

Søren var ligeledes altid positiv 
og konstruktiv i sin engagerede 
deltagelse i den løbende udvik-
ling af Vigersted Skole. 

Søren var en elsket kollega, altid 
omsorgsfuld og altid deltagende 
i festligt samvær, hvor han bidrog 
med sit smittende humør. 

Vores tanker går til hans hustru, 
Anne, og deres to drenge, Chri-
stian og Marius, som står tilbage 
med et stort savn.

Ære være Sørens minde. 

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

*voxmeter, 2019Nørregade 25  |  4100 Ringsted

NATURBØRN I SNEKKERUP

Med risiko for jord under 

neglene og røde kinder

Siden sidst har vi samlet kastanjer, 
gået ture og med stor glæde hoppet 
i de mange vandpytter, som efteråret 
budt på.

Vi har sagt farvel til Oline, som skulle 
starte i børnehave og velkommen til 
Cornelia. 

Vi har fået en ny garderobe og masse 
nyt legetøj, som vi har leget med. 

www.rosenmark.dk

Nu er vi i gang med at lave juledeko-
rationer og julegaver, som mor og far 
skal overraskes med under juletræet. 
Vi har sat risengrød til nissen, som 
besøger os hver dag og har overra-
skelser med til os. 

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
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VIGERSTED FORSAMLINGSHUS 

www.vigerstedforsamlingshus.dk

Har du overvejet at blive medlem af 
Forsamlingshusets Støtteforening? 
Det koster 200 kroner for en hus-
stand, og man får 10 % rabat på le-
jeprisen. Samtidig får du mulighed for 
indflydelse, idet du kan møde op på 
generalforsamlingen i marts og på-
virke husets drift. Mobile Pay156978.

Generalforsamling i Støtteforeningen 
den 30. marts kl. 19.30. Dagsor-
den ifølge vedtægter, som kan ses på 
www.vigerstedforsamlingshus.dk

UNGDOMSFESTER I VIGER-
STED FORSAMLINGSHUS
For at der kan lejes ud til ungdoms-
fester f.eks. 18-års fødselsdag, er det 
et krav fra husets side, at forældre og 
andre voksne står for lejemålet. Det er 
en betingelse, at de voksne er til ste-
de under hele festen og tager ansvar 
for forløbet. Lejer af huset skal være 
fyldt 25 år.

Der opkræves et ekstra depositum på 
3500 kr., som naturligvis kan refunde-
res, medmindre noget er gået i styk-
ker eller rengøringen er mangelfuld.

Der kan ikke lejes ud til ungdomsfe-
ster med offentlig adgang.

VIDSTE DU
At mange forsamlingshuse blev byg-
get mens Estrup var konseilspræsi-
dent 1885-94?  Det var for at kunne 
mødes og diskutere den politik, som 
Estrup stod for. Han var en næsten-
diktator, der udnyttede et hul i lovgiv-

ningen til at regere ved provisorier. 
Folketing og landsting var stort set 
sat uden for indflydelse. Forsam-
lingsfriheden gjaldt stadig, så huse-
ne blev til for at styrke demokratiet. 

Helt så idealistisk var det dog ikke 
i Vigersted. Her besluttede man 
først i 1903 at bygge et hus, som 
et alternativ til Overdrevskroen, 
hvor mange unge mødtes og kun-
ne nyde udskænket øl og spiritus. 
En vedtægt i Forsamlingshuset 
bekendtgjorde at »der ingensinde 
kan udskænkes alkohol i huset«. 
Reglen er senere blevet ændret.

Huset blev bygget for en aktie-
kapital, der blev fundet blandt 
lokale Vigerstedborgere. 5000 
kr. Grunden blev skænket af 
Proprietær Preben Dirch Olsen 
fra De Place gården. Tømmeret blev 
skænket af baronen 
fra Overdrevsgården. 
Tømrer Sofus Hansen 
fra Borup vandt entre-
prisen for et tilbud på 
3.935 kr.

På forsamlingshusets 
vegne

Mathea Jensen
mot.jensen@gmail.com

40 50 50 98

FORSAMLINGSHUSET NOVEMBER 2019

Osted Slagter og selskabslokale
v/ Kennet Hansen

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

Der udfoldes stor 
kreativitet ved 

opdækninger. Her er 
der meget plastik.

Her avler værten 
papegøjer.
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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
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BYVANDRING I FJELLEBRO
Søndag den 20. oktober var der igen 
gang i den på Kværkeby Kro, som el-
lers lukkede for over 55 år siden. Ja, 
denne dag strømmede gæsterne til, 
men denne gang var det ikke til bal 
på kroen med Otto Brandenburg, Four 
Jacks eller andre populære kunstnere 
fra 1960’erne. I år gjaldt det byvan-
dringen i Fjellebro eller Fjællebro - 
der er stadigvæk en del, der holder 
sig til Fjællebro med æ. 65 - 70 var 
mødt op denne dejlige søndag efter-
middag, hvor vejret viste sig fra den 
bedste side

Efter velkomsten startede turen rundt 
i Fjellebro, hvor der på skift var no-
gen, der fortalte om livet i det den-
gang meget erhvervsaktive samfund. 
Der var en brugs, to slagtere, to fri-
sører, en købmand, tatol, smedje, iski-
osk, tømrer, posthus, station og flere 
andre. Da vi på turen nåede brugsen, 
kunne efterkommere fra brugsudde-
lerne i årene 1933 - 1974 fortælle 

om livet i den meget driftige brugs. 
Det var et af omdrejningspunkterne 
dengang, men konkurrencen fra Ring-
sted blev for stor, og da kroen og 
stationen lukkede manglede kunde-
underlaget. Men både Bjørn og An-
ders, der begge er efterkommere fra 
uddelerne i brugsen, kunne levende 
berette om en travl tid i butikken, som 
de begge huskede som en dejlig tid. 

Turen rundt i Fjellebro varede halvan-
den time, og der kom mange sjove 
historier undervejs gennem dette 
lille bysamfund, og vi sluttede af på 
kroen, hvor der blev serveret kaffe og 
kage. Dagens værtspar, Kim og Anne, 
havde sørget for, at krosalen var dæk-
ket pænt op, og så kunne snakken om 
gamle dage i Fjellebro fortsætte. 

BØRNEDISKOTEK OG  
GENERALFORSAMLING
I januar er der igen børnediskotek på 
Kværkeby Friskole. Her vil Borgerfor-
eningen sørge for, at DJ-Stuckert igen 

underholder børn og unge mellem 
6 og 15 år i skolens festsal, og der 
er sørget for forældrecafe, hvor for-
ældrene kan hygge sig, mens deres 
børn fester løs. 

I januar er der generalforsamling, og 
her er alle medlemmer velkomne til at 
møde op på friskolen og spise, inden 
generalforsamlingen begynder. Der 
er også i år plads til nye bestyrelses-
medlemmer.

Læs mere om vores arrangementer i 
dagspressen og på facebook

Borgerforeningen ønsker alle en glæ-
delig jul og et godt nytår
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KVÆRKEBY FRISKOLE

KÆRE ALLE SAMMEN
Så står vi klar til for alvor at gå i gang 
med endnu en julemåned og traditio-
nen tro er det nu igen tid til den hyg-
gelige men også travle juletid. Her på 
Kværkeby Friskole går vi selvfølgelig 
heller ikke fri og det ønsker vi faktisk 
heller ikke. Årsagen er den simple at 
det netop er her, at vi afholder vores 
traditionsrige store julearrangement 
»Ind under Jul«, hvor over 500 voksne 
og børn møder ind for at feste og hyg-
ge sammen med os. 

Vi glæder os rigtig meget til denne 
dag, for den er med til at fastholde 
fællesskabet på vores lille skole. Så 
vel mødt til alle der deltager i år.  

NY DAGLIG LEDER   
AF SKOLENS SFO 
Skolens tidligere leder Michael Dau-
sel Svendsen er i bedste forståelse 
fra både hans og skolens side fratrådt 
fra sin stilling på Kværkeby friskole og 
vi vil gerne takke ham for det arbejde, 
som han har ydet her på skolen i det 
sidste 1,5 år. Vi vil samtidig ønske 
ham det bedste i fremtiden. 

Vi kan samtidig også med stor glæde 
meddele jer, at vi har udnævnt Lis-
beth Bruun som vores nye daglige 
SFO leder. Lisbeth har rigtig stor er-
faring fra sit mangeårige arbejde som 
pædagog og hun har også ledelses-
erfaring fra en tidligere stilling. Da 
Lisbeth har arbejdet hos os de sidste 
3 år, så ved vi også, at vi får en su-
per dygtig og værdsat medarbejder 
på posten. Vi har samtidig slået 2 nye 
pædagog stillinger op og har dermed 
opgraderet normeringen i vores SFO. 
I skrivende stund ved vi endnu ikke 
hvem vi får ansat, men vi glæder os til 
at byde dem velkommen, når de star-
ter hos os 1. januar 

ÆNDRET TILSKUD  
TIL TIDLIG SFO START
For et par år siden indførte Ringsted 
kommune tidlig SFO-start, hvilket in-
debærer, at kommunens børnehave-
børn allerede stopper i børnehaven 

derefter at lade dem starte igen hos 
os. For os er det centralt, at de fra 
starten får den gode og trygge op-
start, som alle børn har krav på. 

Vi ser os derfor forpligtet til selv at 
løse dette problem og give vores nye 
små skolebørn den gode start, som 
de kan forvente at få.  

 

AULA KONTRA SKOLEIN-
TRA/FORÆLDREINTRA
Lige efter efterårsferien overgik en 
meget stor del af de kommunale sko-
ler til intraløsningen AULA og i den 
forbindelse var der meget stor bevå-
genhed omkring, hvordan overgangen 
ville blive modtaget. I skrivende stund 
er der meget forskellige holdninger til 
hvor godt AULA er kommet fra land. 
Nogle har været fint tilfredse ved den 
nye måde at kunne kommunikere på, 
mens andre har oplevet, at det har 
været forbundet med forskellige ud-
fordringer, hvor de ikke har kunnet alt 
det som man kunne forvente. Specielt 
for personalet gives der flere steder 
udtryk for, at der stadig mangler at 
blive implementeret centrale og væ-
sentlige funktioner, som de før natur-
ligt kunne benytte i Skoleintra. 

På Kværkeby Friskole har vi. fra star-
ten bevidst valgt, at vi først ville se 
hvordan et kæmpestort nyt IT-system 
som AULA ville komme fra land og at 
vi først derefter ville beslutte om vi 
skulle overgå til systemet.

Vi har endnu ikke taget nogen ende-
lig beslutning om vi starter op med 
AULA, men er faktisk glade for at vi 
ikke var med helt fra start. Hvis vi en-
der med at tage beslutningen om at 
overgå til AULA, vil det dog tidligst 
ske fra det kommende skoleår, idet 
overgangen her vil være mest opti-
mal, med opstart af nyt skoleår og 
god tid for personalet og forældrene 
til at sætte sig ind i det nye system. 

Til sidst vil jeg blot ønske jer alle en 
rigtig god julemåned til jer alle og 
godt nytår

Mange venlige hilsner 

Jan Glerup, Skoleleder

med udgangen af april måned i ste-
det for ved skolestart i august måned. 

Den naturlige kommunale opga-
ve skulle dermed i stedet løses af 
SFO’erne på de skoler som børnene 
senere skulle have skolestart på og 
da det er omkring 30% af alle børn 
i kommunen, der skal starte på en fri 
grundskole som vores, så er det helt 
naturligt, at vi selvfølgelig skal løse 
denne opgave, for at sikre en tryg og 
god overgang til deres skoleliv. 

Nu er der så bare lige det, at de mid-
ler, som de frie skoler får fra staten 
ikke må bruges til løsning af kommu-
nale opgaver, men kun må bruges til 
netop at drive skole. Derfor ville det 
være helt naturligt at kommunen be-
talte det beløb, som man har valgt 
at afsætte til løsningen af opgaven. 
Altså, at dem der løste opgaven også 
fik de midler, der var afsat til det en-
kelte barn.  

Som lille friskole har vi jo så oplevet, 
at det åbenbart ikke helt er sådan i 
Ringsted kommune, idet der er nogle 
i Byrådet, der ønsker det anderledes. 
Holdningen er her, at man ideologisk 
mener, at de forældre, der selv vælger 
en lille friskole i stedet for det kom-
munale tilbud blot skal betale selv for 
en opgave, der lovgivningsmæssigt 
skal varetages af kommunen. 

Resultatet blev, at det tilskud, som 
de frie skoler tidligere fik, på lige fod 
med de kommunale skoler, pludselig 
er blevet halveret og at kommunen, 
for at spare kr. 250.000 reelt set har 
givet køb på et grundprincip om ikke 
at gøre forskel på kommunens børn. 

For mig at se kan der kun være tale 
om en ideologisk holdningsmæssig 
tænkning, idet man fra politisk side 
gerne vil betale til det selvsamme 
barns pasning, hvis de blot vælger en 
kommunal skole, eller vælger at blive 
alene tilbage i børnehaverne.

Som friskole kan vi selvfølgelig ikke 
sætte vores små børn og deres for-
ældre i denne gidselsituation og 
bede dem om at blive alene tilbage 
i børnehaven eller lade dem starte i 
3 måneder i en kommunal skole, for 
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DE GRØNNE PIGESPEJDERE

www.vigerstedspejder.dk

Efterårets tropsdag blev en sikker 
succes med besøg på Camp Adven-
ture, hvor de ældste spejdere tidlige-
re har klatret i trætoppene, men den-
ne gang var det med hele troppen fra 
den mindste i klapvogn til den ældste 
på 74. Gisselfeld Klosters skove læg-
ger lokation til dette fantastiske sted.

Først gik turen op i det 45 meter høje 
Skovtårn, hvor vi denne dag havde 
begrænset udsigt grundet vejret, men 
kunne dog se ud til Østersøen. Turen 
op i Skovtårnet går af 3,2 kilometer 
familievenlige stier hele vejen op til 
øverste dæk. 

Hovedattraktionen på denne dag er 
naturligvis klatringen i trætoppene, 
hvor der også er baner for alle fra be-
gynder til frygtløs. De seje spejdere 
blev sluppet løs efter grundig instruk-
tion. Alle fik udfordret sig selv på de 
forskellige niveauer.

#LIKEAGIRLCAMP
I samarbejde med Ringsted kajakklub 
(RIKA) har de seje Pingviner og Leo-
parder været ude og prøve kræfter 
med kunsten at håndtere balancen i 
Kajak og på Paddleboard. Det blev til 
en minderig dag, hvorfra der skal lyde 
en stor tak til instruktørerne fra RIKA, 
som gav pigerne denne fantastiske 
mulighed.

SPILLOP SPEJD 
Spilopspejd er for de 3-6 årige piger 
sammen med én forældre, bedstefor-
ældre eller anden voksen.

Større eller mindre søskende er 
naturligvis velkommen med - men på 
spiloppens præmisser. Tilbuddet er 
som udgangspunkt søndage fra kl. 
10-12 i ulige uger.

TROPSDAG PÅ CAMP ADVENTURE

SMUTTERNE LÆRER   
FØRSTEHJÆLP
Smutterne er i gang med at lære før-
stehjælp fra mange forskellige sjove 
vinkler, så det bliver mere praktisk an-
vendeligt. Til spejder har vi altid god 
tid til læring, så derfor er der også tid 
til at følge med for nye interesserede 
piger. 

PINGVINERNE ARBEJDER   
MED ILD
Pingvinerne er i gang med et klassisk 
spejderforløb med kombination af 
storm køkken og ildmager, så de læ-
rer at have respekt for ilden, men 
overvinde frygten for den – også når 
det blæser, regner og ellers er lidt 
umuligt at lave bål.

LEOPARDERNE BLIVER  
MØRKE MESTRE
Leoparderne er i gang med nogle af 
de seje udfordringer for de store spej-
dere. Mørke mestre indebærer, at de 
skal kunne klare sig uden lommelyg-
ter og uden mobiler, mens de eksem-
pelvis sætter telt op eller er på Hejk.

EKSPERTER PÅ PIGER
De grønne pigespejdere skaber et 
særligt rum for piger. Her er der mu-
lighed for at afprøve alle tænkelige 
sider af friluftsliv og samtidig være en 
del af et stærkt fællesskab. Alle de 
ovennævnte aktiviteter arbejder der-
for henimod, at piger skal turde mere

Marie Lindstrøm
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  BRUGSEN JYSTRUP

HVORDAN GÅR DET  
EGENTLIG I DAGLI’  
BRUGSEN JYSTRUP 
Som de fleste ved ligger der en lille 
brugs i Jystrup, vores uddeler, Henrik, 
har haft tøjlerne ½ år. 

Henrik har en lang fortid som Coop-
mand. Henrik har her efter sommerfe-
rien ansat Anita som souschef. 

Vi i brugsen arbejder på at gøre det 
mere attraktivt at handle lokalt, Vid-
ste du fx at du nu kan hente pakker i 
brugsen? Vi har nu både, samarbejde 
med GLS, Post nord, Bring og Dao. 

Vi har også et stort udvalg af sæso-
nens blomster og planter, og så kan vi 
prale af et stort udvalg af økologiske 
varer. 

Henrik har sat fokus på, at der skal 
være varer på hylderne, og det ser ud 
til at lykkes. Men mangler du nogle 
varer - så sig det til Henrik eller Anita. 
Vi bestiller gerne specielle varer hjem 
ved efterspørgsel  Vi går benhårdt ef-
ter, at også du vil have Jystrup Brugs 
som din foretrukne butik! 

Som resultat af, at færre går forgæ-
ves, er vores omsætning stigende. 

Underskuddet fra starten af året er 
lige så stille blevet mindre. Om vi får 
overskud i år, er svært at bedømme 
lige nu men vi krydser fingre. 

Husk hvis du vil holde dig opdate-
ret eller bare ikke gå glip af de gode 
tilbud så klik ind på vores Facebook 
side Dagli'brugsen Jystrup og »syns 
godt om«.

Venlige efterårshilsener 
  Brugsen Jystrup

  

 

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

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

 

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

www. eselektrikeren.dk 

ES-Elektrikeren A/S 
Bækgårdsvej 41B 

4140 Borup 
  

 Søgade 26, 4100 Ringsted

Søgade Begravelse
3639 5810
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VIGERSTED & KVÆRKEBY KIRKER

Michael Chiamchanthuek
Rusgård Bakke 40, 4100 Ringsted

Tlf. 57 52 52 57
Mobil 40 51 40 75

Jeg tror ikke, der findes en større 
glæde end den vi modtager i Avns-
trup, når vi kommer med gaver - be-
stående af strikkede huer, sokker, 
trøjer og meget andet. Denne gang 
havde vi en del dukketøj og legetøj 
med som personalet fordeler til de 
børn, som er i børnehaven og som 
deres søskende også får del i!

Vi bliver altid modtaget med store 
smil og kaffe. Vi modtog en flot 
æske chokolade og en fin tegning 
som børnene havde lavet og på det 
medfølgende kort, var der skrevet 
TAK på diverse sprog. Vi blev rigtig 
rørte over deres omtanke. Chokola-
den nød vi den efterfølgende ons-
dag, hvor vi var samlet til hygge og 
strik.

Vi har igen modtaget en meget stor 
portion strikkegarn, som vi kan glæ-
de os over i vinterhalvåret.

Vi leverer stadig varme sokker, van-
ter og denne gang 3 par varme 
støvler til Hus Forbi sælgerne.

Vi vil gerne takke for garn som vi 
har fået doneret - det bliver brugt 
med den største glæde.

Vi strikker onsdage kl. 10-13 i kon-
firmandstuen (skoleferierne undta-
get) og der er stadig ledige stole 
så bare møde op! Vi har garn, pinde 
og mønstre.

Lena Uldall, tlf.  21 19 48 17

NØRKLEKLUBBEN VIGERSTED, KVÆRKEBY, BENLØSE OG RINGSTED

Vigersted Forsamlingshus
Huset bestilles helst på mail: 

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

Fra sommerspillet 
i Ringsted. Tegning fra børnene

Takkekort fra børnene 
på div sprog!

SANGCAFÉ
Tirsdag d. 25. februar, d. 31. marts og d. 28. april i Konfirmand-
stuen i Vigersted Præstegård kl. 10.30-12.15.
Kom og syng med ved vores populære sangcafé i konfirmandstuen i 
Vigersted præstegård. Når man synger, udløser kroppen endorfiner, og 
man bliver glad. Fællessang er en meget gammel tradition, som styrker 
fællesskabet og som aldrig dør ud. Musikken og sangenes smukke poesi 
går lige i hjertet - vi glæder os over naturens skønhed, årstiderne, vores 
smukke land, livet og kærligheden. 

Der er mulighed for at vælge lige netop den sang eller salme, som du 
har lyst til at synge fra Højskolesangbogen, Kirkesangbogen eller Sal-
mebogen. 

Kirkernes organist Mia Engsager akkompagnerer sangene på klaveret og 
efter en times sang serverer menighedsrådet gratis frokost, kaffe og te. 
Så kom og vær med til en hyggelig formiddag i fællessangens og fæl-
lesskabets tegn. 

FASTELAVN ER MIT NAVN...
Søndag d. 23. februar kl. 10.30 i Vigersted Kirke
Vi håber, at se en masse flotte udklædninger i Vigersted kirke søndag d. 23.   
februar kl. 10.30, når vi holder fastelavnsgudstjeneste for børn og voksne.    
Englekoret kommer og synger fastelavnssange og efter gudstjenesten er der mulighed  
for at gå over i hallen til tøndeslagning. 
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FESTLIG NYTÅRSKONCERT MED DUO CLASSIC OG ET STREJF AF ØSTRIG 
Tirsdag d. 21. januar kl. 19.00 i Vigersted Kirke
En af Danmarks mest berømte basunister, Carsten Svanberg, spiller nytårskoncert i Vigersted Kirke akkompag-
neret af Vigersted kirkes organist, Mia Engsager. Det er deres første koncert sammen, og de glæder sig begge 
meget. Carsten Svanberg har en lang og succesfuld karriere bag sig. Han har bl.a. været ansat i Den Kgl.Liv-

gardes Musikkorps og været solobasunist i både Det Kgl. Kapel og DR’s Symfoniorkester. I 
1992 blev han udnævnt som professor på Hochschule für Musik i Graz i Østrig, hvor han fra 
1995 til 2011 også havde bopæl. Carsten er internationalt kendt som solist og pædagog og 
har gæstet mange lande. Han har besøgt USA 34 gange med indbydelser fra de store kendte 
universiteter, bl.a. Juilliard School i New York. Han har desuden spillet solokoncert i Carnegie 
Hall i New York.

Mia Engsager har været ansat som organist i Vigersted og Kværkeby kirker i 12 år og har en 
stor kærlighed til trombonen, da hun også selv spiller trombone. Mia er uddannet basunist fra 
Rytmisk Musikkonservatorium og organist fra Sjællands Kirkemusikskole. Mia udtaler, at det er 
en stor ære, at akkompagnere en af sine egne helte på dette fantastiske instrument. 

Publikum vil denne aften kunne nyde toner fra både filmens, musicalens og operaens verden - 
og naturligvis også musik fra Østrig, hvor Carsten jo har boet og arbejdet i en årrække. Duoen 
vil spille en bred vifte af kendte stykker, som vil give alle en festlig start på det nye år. Carsten 

vil fortælle lidt om stykkerne undervejs i koncerten. Apropos Østrig fortæller præst Anne-Marie en smule om 
kirken i Østrig og musikken ledsages af flotte fotos fra vandreture i de Østrigske alper i sommeren 2019. 

 

JULEKONCERT MED RINGSTED KORET 
Tirsdag d. 17. december kl. 19.00 i Vigersted Kirke
Kom i julestemning ved årets julekoncert i Vigersted Kirke med 
Ringsted koret. De 35 sangere vil synge smuk julemusik af bl.a. 
Palestrina, John Rutter og Benjamin Britten, samt 12 udvalgte 
satser fra Messias. 4 dygtige solister medvirker ved koncerten, 
Kirse Kampp, sopran. Julia Bielefeld, alt. Otte Ottesen, tenor. Hans 
Lawaetz, bas.

Korets nye dirigent er Janus Araghipour (født 1990) er en mange 
facetteret kunstner med mange jern i ilden. Som 9-årig begyndte 
han at spille klaver og som 18-årig blev han optaget på Syd-
dansk Musikkonservatorium med sideløbende studier ved den 
internationalt anerkendte pianist, Julian Thurber. Udover at være 
en fantastisk dygtig pianist, har Janus altid arbejdet med sang, 
solister såvel som kor, og i 2014 blev Janus opdaget af sanglæ-
reren Ken Querns-Langley og ansat som coach i hans Bel Canto 
Vocal Studio i London. Dette samarbejde kulminerede i at Janus 
blev headhuntet som Kunstnerisk Leder for London Bel Canto 
Festival, hvor han står for den kunstneriske profil og samarbejder 
med stjerner fra New York, London og Venedig m.m. i et intensivt 
sommerforløb. Janus studerer p.t. direktion ved Frederik Støvring 
Olsen i København.

OG SÅ ER DET JUL IGEN! 
Julen byder på mange mulighed for en 
smuk stund i kirken - både for børn og 
voksne. Vi er i gang med Syng julen 
ind i Kværkeby kirke onsdag d. 4. de-
cember kl. 18.30, hvor kirkernes 3(!) 
kor, Engle-, Ungdoms- og Julekoret tra-
ditionen tro står klar til at synge julen, 
ved syng-med-koncert-hygge arrange-
mentet med garanteret julestemning og 
hjertevarme, når de mere end 50 san-
gere fra 6-80 år synger julens elskede 
salmer og sange. Tag familien i hånden 
og kom og syng dig ind i julen. 

3. søndag i Advent - d. 15. decem-
ber er der børne-familiegudstjeneste 
med Lucia optog kl. 10.30 i Vigersted 
Kirke, og det er noget vi glæder os til 
lige fra oktober, når børnene fra Engle-
koret første gang prøver Luciadragt. I 
år har vi endda fået vores helt egne nye 
fine, syet af Marianne Piil.

4. søndag i Advent - d.  22. decem-
ber er det tid til »Jul i utide”«kl. 10.30 i 
Kværkeby Kirke, vi synger Juleaften ind 
og lytter til Juleevangeliet lidt før tid, 
men i tide for de familier, der ikke når 
det d. 24. december. 

Om eftermiddagen er det Musikguds-
tjeneste med Nina Frederiksen trio, der 
sammen med sognepræsten poetisk vil 
kaste lys fra Højsangen ind over julens 
profetier kl. 14.00 i Vigersted Kirke. 
Og så når vi frem til Jul og Nytår - se 
gudstjenestelisten! 
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Iscenesættelsen af tanken hos 
guldalderens 3 store danske 
tænkere - H.C. Andersen, Kier-
kegaard og Grundtvig
Selviscenesættelse kender alle 
fra selfiestangens selvportrætter 
hid, did og alle vegne og helst 
sammen med en berømthed eller 
på en berømt lokalitet. Postet på 
Instagram, Twitter eller Facebook 
er selviscenesættelsen spredt til 
alverden på få sekunder.

Men selviscenesættelsen er 
langtfra ny. H.C. Andersen, Søren 
Kierkegaard og N.F.S Grundtvig 
iscenesætter alle med stort raffi-
nement deres forfatterskab. 

Hvad betyder iscenesættelsen af 
tanken for budskabet, og hvordan 
i alverden bærer man sig ad med 
bevidst at iscenesætte et helt liv 
og forfatterskab? Hvad var prisen 
for de tre tænkere, og hvad var 
hensigten? At miste sig selv for at 
finde sig selv er en rød tråd, der 
går igen - også i nutidens selvi-
scenesættelse. Eller at vinde sig 
selv i at miste sig selv? 

KIRKEHØJSKOLEN MIDTSJÆLLAND 

FORÅRSWEEKEND 
Lørdag d. 29. februar    
i Jystrup stalden
09.30  Sognepræst, cand.theol.,  
  ph.d. Kathrine Lilleør om  
  H.C. Andersen

12.00  Frokost

13-15   Teolog, forfatter og ivrig fore-
dragsholder Doris Ottesen 
fortæller om H.C. Andersens 
brug af fortællingen til at skil-
dre sin samtid og samfund. 

Søndag d. 1. marts    
i Vigersted Kirke 
10.30  Fælles gudstjeneste i   
 Vigersted Kirke

11.45  Frokost i konfirmandstuen

12.45  - 14.30 Med stolthed præ- 
 senterer vi vor lokale Valde- 
 mar Lønsted, musikjournalist 
 og forfatter til en række bø- 
 ger, biografier om Gustav Mah- 
 ler, Franz Schubert og Jean  
 Sibelius. Valdemar Lønsted  
 fortæller og viser, hvordan H.  
 C. Andersen poesi og musik- 
 ken dertil samspiller.

I Vigersted Kirke ved Steinberg flyge-
let.

I efteråret 2020 fortsættes med 
tre aftener d. 6. oktober, d. 21, 
oktober og d. 5. november 
2020.
Her gæster Pia Søltoft os med 
fokus på den omhyggelige isce-
nesættelsen hos Kierkegaard i 
værker og liv. 

Sune Auken og Ove Korsgaard 
inviteres til at fortælle om Grundt-
vig.

MUSIK FOR DE SMÅ I VIGERSTED KIRKE
Torsdag d. 16. januar starter »Musik for de små« igen efter en kort pause. Organist Mia Engsager og sangpæ-
dagog Gitte Paxevanos står klar til at synge og danse med de 0-3 årige og deres forældre eller pædagoger 10 
torsdage i træk:

Musikalsk legestue torsdag d. 9.30-10.15 med Mia
Legestuen er for alle børn fra 1-3 år og deres forældre, bedsteforældre eller pædagoger.  
Vi synger godmorgen til solen og vækker den lille kirkekanin Kalle. Vi danser, besøger gårdens dyr, sejler på havet 
og går en tur på junglestien og til  sidst kigger vi op på stjernerne i kirkens hvælvinger, mens vi mærker vindens 
susen. Vil I være med, så tilmeld jer ved at sende en mail til Mia: miaengsager@gmail.com.

Babysalmesang torsdag kl. 10.45-11.30 med Gitte
Til babysalmesang synger vi nogle af vores dejlige salmer fra den store salmeskat. Vi vugger babyerne, blæser 
sæbebobler, danser og synger i det smukke kirkerum. Det er en stund med barnet i centrum og man bliver glad, 
når man ser lyset i børnenes øjne, allerede når det 
første slag på klokkespillet lyder. 
Babysalmesang er for alle babyer fra 2-10 måne-
der og deres forældre, og man tilmelder sig ved at 
sende en mail til Gitte: gittepax@hotmail.com
Mellem de to musikhold kl. 10.15-10.45 er der 
kaffe, te, frugt og saft i konfirmandstuen i Viger-
sted præstegård. Her er der mulighed for at slud-
re lidt med de andre børnefamilier. 

Kathrine Lilleør

Valdemar Lønsted

Doris Ottesen
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OP!-TANKE 
- SAMTALER OM TRO 

OG LIV 
Torsdag d. 16. januar og d. 
20. februar kl. 16.30-18.00
Hvis man kan have omtanke 
og eftertanke, kan man måske 
også gøre sig Optanke? At tan-
ke op her i livet har alle brug for. 
Undervejs støder vi på tanker, 
der tager tid, noget skal vendes 
med andre, spørgsmål skal for-
muleres snarere end besvares. 
Der skal være plads til både tro, 
håb og tvivl. Sognepræsten in-
viterer til »Optanke« med oplæg, 
det kræver ingen anden forud-
sætning end lyst til samtale og 
fælles tanker om tro, undren, 
håb og tvivl. 

TRE KLIK FOR DIN KIRKE 
- MENIGHEDSRÅDENE ARBEJDER!

Vi har fået ny hjemmeside og er på Facebook, og som Google er indret-
tet er det antallet af klik (besøg) på hjemmesiden, der bestemmer, hvor 
synlige Vigersted Kirke og Kværkeby Kirke er, når du søger på nettet. Giv 
tre klik til din kirke - søg efter hjemmesiden: ”Vigersted-Kvaerkeby.dk” 
gerne som bogmærke eller fast åbningsside - besøg den min. Tre gange 
pr. uge, så ved du, hvad der foregår, og straks er vi verdensberømte. 
Gitte Paxevanos er pr. 1. august 2019 fastansat kirkesanger og sog-
nemedhjælper/PR medarbejder, og vi glæder os over Gittes musikalitet 
evne, smukke sangstemme og glade sind, og har stor hjælp fra Gitte til 
arbejdet med børn og unge. Menighedsrådene har nogle større opgaver 
på arbejdsbordet med bygningerne, og vi går ind i et valgår - der er valg 
til menighedsrådet i 2020. Menighedsrådenes møder er offentlige for 
det meste og du finder os i kalender og på hjemmesiden. 

FORMIDDAGS FILM
Onsdag d. 8. januar og d. 
5. februar kl. 10.00-12.30 i 
konfirmandstuen

Til vinter kan du se 
stort dansk drama 
i Vigersted Konfir-
mandstue. Dansk 
film i dagtimerne 
har været efter-
lyst, så nu viser 
vi, delt over to 
formiddage, Bille 
Augusts film over 
Henrik Pontoppi-
dans store roman 

fra 1888. Pontoppidan modtog 
Nobelprisen i litteratur, og Bille 
August ca. 120 år senere er 
Oscarvinder, store danske be-
drifter. Esben Smed og Katrine 
Greis -Rosenthal spiller hoved-
roller i filmen om kærlighed, 
videnskabelig lidenskab, nyska-
bende tanker om vedvarende 
energi og moral. Præsten kom-
mer med oplæg, filmen varer 
knapt 3 timer, og vi får tid til 
samtale om den over en kop 
varmt. 

HAR DU LYST TIL AT VÆRE MINIKONFIRMAND? 
- DENNE GANG FOR JER I 3. KLASSE PÅ VIGERSTED SKOLE

Vi starter med festlig Hellig tre Kongers gudstjeneste søndag d. 5. ja-
nuar kl. 16.00 i Vigersted Kirke - tag hele familien og gerne vennerne 
med!

Hvornår? Onsdage i januar d. 8., 15., 22. og 29. kl. 14.15 - 15.45

Hvor? Vigersted Konfirmandstue og Vigersted Kirke 

Hvem? Gitte, Anne-Marie, sommetider også Mia og Arne

Vi henter jer på skolen, når I får fri kl. 14.05 og følges ad. kl. 15.45 følger 
vi jer tilbage igen.

Hvad? Vi fortæller historier fra Bibelen, lærer kirken at kende, synger 
sange og salmer, laver fagter og danser, laver forskellige aktiviteter (som 
f.eks. at tegne, klippe, male og spise lakridsfisk), laver drama - små skue-
spil og meget andet godt og sjovt..... 

Meld dig til hos præsten på amnm@km.dk, senest mandag d. 16. decem-
ber.

KIRKEGÅRDSGUDSTJENESTE - HVAD ER DET NU? 
Fredag d. 7. februar kl. 14.00 i Kværkeby Kirke

Vi mødes til en kort gudstjeneste med gode ord og salmer i Kirken, deref-
ter går vi sammen ud på kirkegården og hjælpes ad med at ordne, pynte 
og være én stund. Vi går i små grupper, graver og menighedsråd hjælper 
til, og præsten går med rundt, så der er mulighed for at få en lille snak 
og mindes, måske aftale en samtale? Det er for alle, også din familie og 
venner, uanset det er længe siden eller lige nu, du har mistet.

Vi køber ekstra af blomster og lys til dagen, og har du brug for at blive 
hentet hjemme og kørt tilbage, fikser vi også det, hvis du ringer til Lis 
41 15 37 08 eller Anne-Marie på 57 52 52 35 - senest dagen før, så 
vi kan nå det.
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HVOR HENVENDER
 MAN SIG VED DÅB, 
BEGRAVELSE MM.?

DÅB - aftales med sognepræsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SIDEN SIDST

VIGERSTED SOGN
DØBTE
17.08.   Louis Skovgaard Richhoff  
 Geslin
18.08.   Anastasia Gadekær   
 Egemar Andersen
01.09.   Millie-Anna Emilie Pedersen
15.09.   Leander Pelle Herleen   
 Hoffgaard
15.09.   August Davidoff Larsen

VIEDE OG VELSIGNEDE
03.08.   Kirstine Winding Pedersen  
 og Jakob Winding Pedersen
28.09.   Esther Kristiane Hvas   
 Jensen og Brian Erik Jensen

DØDE OG BEGRAVEDE
07.08. Inger Rigmor Larsen
11.08. Teddy Fjelsted Schaadt
15.08. Hans Erik Rasmussen
21.08.  Hildegard Ruth  

Schnack-Jensen
30.08. Anni Kristiansen
28.09. Rasmus Kristensen

KVÆRKEBY SOGN
DØBTE
25.08.   Viggo Ditlevsen
31.08.   Mads Herman Dittmer   
 Nielsen
14.09.   Fie Reinholdt Ellemose   
 Hansen

VIEDE OG VELSIGNEDE
10.08.   Susanne Kjær Rasmussen  
 og Hans Christian   
 Rasmussen

DØDE OG BEGRAVEDE
08.08.   Bo Bistrup

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. 1 - 2020: deadline 27. jan.
- udkommer 3. - 6. marts.

Nr. 2 - 2020: deadline 25. april
- udkommer 3. - 9. juni.

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: Brian Groth
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DAG TIDSPUNKT ARRANGEMENT STED
  1. dec.   9.00

10.30 1. søndag i advent · Gudstjeneste
Vigersted Kirke (K)
Kværkeby Kirke UNG KIRKE

  4. dec. 10.30 Salmefernisering Vigersted Kirke
  4. dec. 18.30 Syng Julen Ind med Englekoret og Julekoret Kværkeby Kirke
  8. dec.   9.00

10.30 2. søndag i Advent · Gudstjeneste
Kværkeby Kirke 
Vigersted Kirke

  8. dec. 15.00-16.30 Juletræsfest. Vigersted Idrætsforening Vigersted Forsamlingshus
15. dec.   9.00

10.30 3. søndag i Advent · Gudstjeneste med Luciaoptog
Valsølille Kirke
Vigersted Kirke (K)

17. dec. 19.00 Julekoncert med Ringsted Koret Vigersted Kirke
19. dec. 8.30 + 9.15 Skolejulegudstjenester Vigersted Kirke
20. dec. 10.15 + 11 Skolejulegudstjenester Kværkeby Kirke 
22. dec. 10.30

14.00
4. søndag i Advent · Jul i utide
Musikgudstjeneste med Trio

Kværkeby Kirke 
Vigersted Kirke

24. dec. 11.00
13.00
14.30

Juleaften · Gudstjeneste 
Plejecenter Ortved
Kværkeby Kirke 
Vigersted Kirke 

25. dec.   9.00
10.30 Juledag · Gudstjeneste 

Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke 

26. dec.   9.00
10.30 2. juledag · Gudstjeneste 

Kværkeby Kirke (LSK)
Valsølille Kirke (LSK)

29. dec. 10.30 Julesøndag med voksenkoret Vigersted Kirke 
31. dec. 14.00

15.30 Nytårsaften · Gudstjeneste 
Vigersted Kirke
Kværkeby Kirke 

  5. jan. 14.00
16.00 Hellig 3 Konger · Gudstjeneste 

Kværkeby Kirke (K)
Vigersted Kirke (K)

  8. jan. 10.00-12.30 Film og samtale (I) Vigersted Konfirmandstue
12. jan. 10.30 1. søndag efter H3K Vigersted Kirke
13. jan. 19.00-21.30 Bankospil. Vigersted Lokalråd Aktivitetsudvalg    Vigersted Forsamlingshus (E)
16. jan. 16.30-18.00 Op!-tanke Vigersted Konfirmandstue
18. jan. 10.30 Lørdagsdåb Vigersted Kirke
19. jan. 10.30 2. søndag efter H3K · Gudstjeneste Kværkeby Kirke (K)
21. jan. 19.00 Nytårskoncert Vigersted Kirke
22. jan. 19.30-22.00 Historieaften. Vigersted Lokalråd Historiegruppe Vigersted Forsamlingshus (T)
26. jan.   9.00

10.30 3. søndag efter H3K · Gudstjeneste 
Vigersted Kirke (LSK)
Jystrup Kirke (LSK)

  2. feb. 10.30
19.30 Sidste søndag efter H3K · Gudstjeneste 

Valsølille Kirke (LSK)
Jystrup Kirke (LSK)

  2. feb. 14.00 Generalforsamling Vigersted Lokalråd Vigersted Forsamlingshus
  5. feb. 10.00-12.30 Film og samtale (II) Vigersted Konfirmandstue
  7. feb. 14.00 Kirkegårdsgudstjeneste Kværkeby Kirke + Kirkegård (K)
  9. feb. 10.30 Septuagesima · Gudstjeneste Vigersted Kirke 
10. feb. 19.00-21.30 Bankospil. Vigersted Lokalråd Aktivitetsudvalg  Vigersted Forsamlingshus (E)
16. feb.   9.00

10.30 Seksagesima · Gudstjeneste 
Jystrup Kirke 
Kværkeby Kirke

20. feb. 16.30-18.00 Op!-tanke Vigersted Konfirmandstue
20. feb. 19.00 Menighedsrådsmøde Vigersted Konfirmandstue
23. feb. 10.30 Fastelavn med Englekoret Vigersted Kirke
23. feb. 11.30-13.30 Fastelavnsfest. Vigersted Lokalråd Aktivitetsudvalg    Vigersted Hallen (T)(E)
25. feb. 10.30-12.15 Sangcafe Vigersted Konfirmandstue
28. feb.   9.30 Kirkehøjskole H.C. Andersen Jystrup Stalden

  1. mar. 10.30 Kirkehøjskole H.C. Andersen Vigersted Kirke + Konfirmandstue
  8. mar.   9.00

10.30 2. søndag i fasten · Gudstjeneste 
Vigersted Kirke (K)
Kværkeby Kirke

  9. mar. 19.00-21.30 Bankospil. Vigersted Lokalråd Aktivitetsudvalg  Vigersted Forsamlingshus (E)
10. mar. 19.00-21.00 Fuglereservatet. Foredrag v. fuglemaler Jens Gregersen Vigersted Forsamlingshus
14. mar. 10.00 VIF Gymnastikopvisning Vigersted Hallen
15. mar.   9.00

10.30 3. søndag i fasten · Gudstjeneste 
Kværkeby Kirke (LSK)
Jystrup Kirke (LSK)

30. mar. 19.30 Generalforsamling Støtteforeningen        Vigersted Forsamlingshus


