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

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

VI HAR BRUG FOR DIG SOM KAN BIDRAGE 
MED FRIVILLIG HJÆLP TIL VIGERSTED IDRÆTSFORENING

Hvis du har erfaring med eller mod 
på, at påtage dig opgaven med at 
søge økonomisk tilskud hos fonde 
samt nye sponsorer, så er det dig vi 
står og mangler.

Kort beskrivelse af opgaven:

• Søge nye samt nuværende spon- 
 sorer til reklameskilte i hallen. 
 Opgaven indebærer ansvaret for  
 op- og nedtagning af skilte - her- 
 under leje af lift. Ved denne opga- 
 ve er det ikke påkrævet, at du del- 
 tager i alle bestyrelsesmøder, der  
 vil dog være cirka 2 møder årligt,  
 du skal deltage i.

• Vi søger dig, der kan bidrage med  
 at søge økonomisk tilskud hos di- 
 verse fonde. Du skal kunne skrive  

 en ansøgning med henblik på at  
 søge om et økonomisk tilskud til  
 VIF. Her skal du uddybe hvorfor til- 
 skuddet søges, og hvad det skal  
 benyttes til. Du skal arbejde for  
 hele Vigersted Idrætsforening. 
 Ved denne opgave er det ikke på- 
 krævet, at du deltager i alle besty- 
 relsesmøder, der vil dog være cirka  
 2 møder årligt, du skal deltage i.

HVORFOR SKAL DU VÆRE 
EN DEL AF VIGERSTED 
IDRÆTSFORENING?
Det skal du, da vi er en aktiv Idræts-
forening, hvor al hjælp gør en stor 
forskel. 

Vi er nødt til hele tiden, at styrke vo-
res lokalsamfund og VIF, for blandt 
andet at kunne tiltrække nye børnefa-
milier til Vigersted. Vigersted vil ger-
ne opretholde det aktive liv i lands-
byen, som vi er så heldige at have i 
dag.

Du skal ikke tvivle på om du passer 
ind i Vigersted Idrætsforening. Her er 
der nemlig plads til alle.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl 
om de beskrevne opgaver, er du vel-
kommen til at kontakte:

Karina på mobil: 21 42 12 10 eller 

Signe på mobil:  22 68 49 10. 

Vi glæder os til at høre fra dig.

VIGERSTED IDRÆTSFORENING
www.vigersted-if.dk
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NYT FRA GYMNASTIKKEN

I gymnastikken er vi kommet godt fra 
start med vores tre børnehold, foræl-
dre/barn, minispring og springlopper-
ne, og der er stadig plads til flere.  

Vi nyder godt af nye redskaber sprin-
golin, skumredskaber og bænke, som 
tilsammen danner udfordrende baner. 
Her hopper vi, går på hænder, rutcher 
og øver i at gå balance, alt sammen for 
at lære vores krop bedre at kende og 
blive sikker i at kravle op på køkken-
bordet og nå slikskabet. Alt sammen 
for at stimulere vores sanser. 

Vi leger en masse lege, hvor vi løber 
stærkt og hjælper hinanden, griner og 
fjoller, gør vi selvfølgelig også.  

Hos minispring og 
springlopperne øver vi 
os i, at blive rigtig 
stærke bl.a. i ryg og 
mavemusklerne, få en 
bedre kropsopfattelse, og 
dermed bedre til at lære 
nye ting. Springlopperne 
er stolte over, at kunne 
fortælle de har fået hjem- 
meopgaver for. 

Hos forældre/barn leger vi fx Bubbi-
trolde, flyvemaskine eller tivoli, med 
alle de bevægelser det kan føre med 
sig både for store og små, og de små 
må holde gang i de store eller om-
vendt.  

 

Men så kom covid-19 igen, så vi sprit-
ter, har det sjovt samtidig med vi hol-
der afstand og øver os uden tilskuere. 

Stine Sander Boeskov

NYT FRA DILETTANTEN

Det er vores plan at gennemføre Viger-
sted revyen den 29. og 30 januar 
2021, hvis corona tallene og reglerne 
tillader dette.

Mvh. Dilettanten
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Vi har nu været inde i en længere pe-
riode med corona, hvor vi har fulgt 
restriktionerne fra sundhedsmyndig-
hederne. Vi håber naturligvis at det 
snart bliver bedre, da der i øjeblikket 
er mange smittede i landet. Vi har 
blokeret et løbebånd og en cykel i 
træningscentret, således, at vi kan 
overholde reglerne om afstand. Vi har 
besluttet, at der kun må være max 
fem personer i centret ad gangen. 
Dette ser ud til at fungere godt. Der 
er god forståelse for det.

Vi er nu i gang med arbejdet med at 
indføre et nyt system, hvor der ikke 
skal bruges adgangskort, men der bli-
ver opsat en terminal, hvor man skal 
indtaste en kode, som bruges fra den 
25. november. Samtlige nuværende 
medlemmer har fået en mail med ko-

den. Fra 1. februar 2021 vil vi også 
overgå til et nyt betalingssystem og 
medlemsregistrering. Nærmere vil 
blive udsendt.

BODY BIKE
Vi er startet op igen efter længere 
pause. Vi har indrettet lokalet, så der 
kan være max. 10 personer inkl. in-
struktør. Holdtidspunkterne kan man 
se på Holdsport.dk, hvor man kan til-
melde sig. Vi overholder naturligvis 
gældende restriktioner her. 
Yderligere informationer hos Thomas 
Egelund Rasmussen  
tlf. 23 90 09 70.

CROSSGYM
Som sædvanlig har vi haft 
CrossGym tre gange om 

ugen med mange medlemmer. Tider-
ne i den kommende sæson vil være: 
tirsdag kl. 18.15 - 19.15, fredag kl. 
18.00 - 19.00 og søndag kl. 10.00-
11.00. Vi overholder naturligvis også 
gældende restriktioner her. I disse co-
ronatider er der max antal 10 perso-
ner. Tilmelding på holdsport.dk. Hvis 
yderligere oplysninger ønskes, bedes 
man ringe til undertegnede. Formand 
Kurt Noack tlf. 20 65 11 06, mail: 
kno@godmail.dk

FITNESS TRYDAY 2021

HVIS corona tillader det, bliver der holdt fitness Tryday søndag den 10. januar 2021. 
Sæt kryds i kalenderen allerede nu! Fitness Tryday er en dag med inspiration, træning, sved og latter. Her kan du 
som udøver prøve kræfter med noget andet, end det du normalt træner eller kickstarte formen, hvis du overvejer 
at komme i gang med at træne. Det er en dag, hvor der er fokus på det allerbedste inden for fitness og som 
gerne skulle motivere til at fortsætte eller starte fitnesstræningen i VIF idrætsforeningen.

På Fitness Tryday kan du prøve forskellige træningsformer inden for fitness. I VIF tilbyder vi til Fitness Tryday: 
Bodybike, Cross Gym, Zumba, Inliners, Jumping Fitness og Yoga - derudover vil træningscenteret være åbent.

 

 

NYT FRA TRÆNINGSCENTRET
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VIGERSTED IDRÆTSFORENING
www.vigersted-if.dk

SJIPNING I VIF

Et helt nyt tiltag I Vigersted gymna-
stikafdeling har set lyset ved sæson-
starten i år: SPRING/RYTME/SJIP-
NING.

Det nye hold henvender sig til både 
drenge og piger fra 3.-6. klasse - og 
alle kan være med.

Vi tager udgangspunkt i den enkeltes 
niveau og tilpasser redskab og 
springbane, så alle har gode forud-
sætninger for udvikling, hvad enten 
man er nybegynder, let øvet eller 
øvet. Udover springgymnastik har vi 
også sjipning på programmet. Moto-
risk er det et rigtig godt redskab, og 
desuden styrker det også konditio-
nen. Vi sjipper i enkelttov hver for sig, 
i det store tov, hvor mange kan være 
med på en gang. Desuden øves der 
også double dutch, hvor tovene kryd-
ses, hvilket stiller store krav til koordi-
nation og kondition.

Det er altid spændende, når et nyt 
hold bliver lanceret. For vil der være 
tilslutning og opbakning omkring det 
nye hold?  Vi havde som instruktører 
set frem til og glædet os til sæson-
start i uge 37, men hvor mange børn 
ville der egentlig dukke op? Men 
budskabet om det nye hold var blevet 
spredt ud via flyers til (også de om-
liggende skoler) takket være afde-
lingsformand Thomas Lausten, så 
holdet fik allerede fra begyndelsen 
en super start og tilslutning.

I dag tæller holdet 16 deltagere, 
både piger og drenge. Vi trænere 
glæder os hver uge til, at det bliver 

Søgade 26, 4100 Ringsted

Søgade Begravelse
3639 5810

torsdag, hvor det står på energi-
fyldt træning sammen med jer.

I denne Corona tid skal der tæn-
kes anderledes, når gymnastikti-
men skal planlægges. Hvor man 
før godt kunne lave øvelser to og 
to og få mulighed for at styrke 
den sociale relation, skal vi nu 
holde god afstand til hinanden. 
Sprit i store mængder er også 
blevet en fast bestanddel, når vi 
træner. Der sprittes af, når man 
møder ind, der sprittes af, når 
man skifter station og der sprit-
tes af igen inden vi skilles. På 
trods af alle Coronarestriktio-
nerne, så stortrives glæden 
ved at kunne samles og træne 
som hold. Det er dejligt at se 
nye bekendtskaber gro på tværs af 
holdet og den ihærdige indsats, som 
både piger og drenge lægger for da-
gen i kampen for at lære nyt og dyg-
tiggøre sig.

Vi håber at kunne få lov til at vise jer 
alle, hvad vi har arbejdet på igennem 
hele sæsonen til den lokale gymnasti-

kopvisning i marts, hvis den altså bli-
ver muligt at gennemføre.

På vegne af  instruktører  
og hjælpetrænere

Victoria, Isabella, Loisie og Henny  

Der sprittes af  før, under 
og efter træning.

For at få børnene til at holde god 
afstand bruges fx hulahop-ringe, 

når der skal holdes afstand i kø til 
spring og i opvarmningen.
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I efteråret har vi hygget os med at samle frugt til at for-
kæle vores dyr med. Vi har også fået spist en del selv. 

Vi glæder os til december, hvor vi rigtig skal julehygge. Vi 
skal lave juledekorationer, se hvad nissen har med til os 
hver dag og spise risengrød. Vi skal også være lidt krea-
tive med overraskelser til under juletræet. 

Vi har sagt farvel til Saga og Uwe, som er startet i bør-
nehave. Vi har sagt velkommen til Valdemar og Anton, 
som nu er startet her hos Naturbørn.

Hvis I ønsker en plads hos mig eller at blive skrevet op på 
venteliste, kan I ringe til mig. Som det ser ud nu, er der 
først en ledig plads i december 2021.     

Med venlig Hilsen
Naturbørn v/ Annette Rosenmark

Snekkerupvej 58 · tlf. 22 87 98 37  

NATURBØRN I SNEKKERUP

RINGSTED DAGPLEJE
Leder Lone Schiøtt
Tlf. 57 62 81 20

PLEJECENTER ORTVED

Roskildevej 498, Ringsted
Tlf. 57 62 77 40

Leder Marianne Micheelsen 
Tlf. 57 62 77 45

Med risiko for jord under 

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

Hovedgaden 12 • 4140 Borup • 
tlf. 5752 7348

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

Borup Bageri: tlf. 5752 6615
Hverdage 6-19 • Lørdag-søndag 6-17

Vigersted Forsamlingshus
Huset bestilles helst på mail: 

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

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

www.farvebuen.dk 
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www.vigersted.net

VIGERSTED LOKALRÅD

SIDEN SIDST 
På grund af Corona-situationen lig-
ger det meste i og omkring lokalrådet 
desværre stille. Møder og arrange-
menter kører på meget lavt blus.

Dog har vi formået at indgive hø-
ringssvar vedr. kommunens budget-
forhandlinger, lave aftale med FGU 
- landsbypedelordningen, lægge 
vildt-blomsterfrø i jorden i hunde-
området, få gravet søbunden færdig 
i bymidten, reparere det gode gamle 
legetog og det gamle bordbænke-
sæt, få lidt mere sand i sandkassen 
og ikke mindst få en opdateret aftale 
om græsslåning i bymidten. 

Den opgravede jord fra søen skal 
ligge hele vinteren over, før det kan 
bære maskiner og jævnes ud til græs 
såning. Lokalrådet vil arbejde for at 
ca. en tredjedel af arealet fra søen 
mod nord og øst tilsås med en blom-
sterblanding, så også vi gør lidt for 
biodiversiteten - ligesom i hundeom-
rådet. Dette er dog ikke helt klarlagt i 
forhold til kommunen.

Som mange sikkert har bemærket, er 
der dukket endnu en af de gamle vej-
visersten op og FGU-medarbejderne 
har gjort en flot indsats for at få ste-
nene malet i de originale farver og sat 
dem tilbage i den rigtige højde. 

Der er desuden kommet 6 nye flag-
stænger med flag, som supplement 
til dem vi allerede har. Flagene ligger i 
det gamle gule sprøjtehus ved kirken.

Lokalrådet byder velkommen til det 
nyvalgte menighedsråd og håber på 
et godt samarbejde om fælles aktivi-
teter og fortsat god drift af Lokalnyt.

Vigersted Lokalråd arbejder vedva-
rende på bedre trafiksikkerhed ved 
indfaldsvejene til landsbyen og i 
landsbyen og bedre sikkerhed om-
kring skole og børneinstitutioner. Det-
te arbejde er dog ikke ligetil, da disse 
emner altid prioriteres af administra-
tionen og det politiske niveau. Ligele-
des arbejdes der p.t. på udarbejdelse 
af høringssvar i forbindelse med den 
kommende råstofplan, som omhand-
ler området omkring Rusgårdsbakke 
mellem Vigersted og Ortved.

Frem til deadline af Lokalnyt arbejdes 
der stadig intenst med godkendelse 
og ansøgninger i forbindelse med Sø-
skovlandets Aktivitets- og Naturhus i 
Vrangeskov. Kommunen har i alt afsat 
kr. 3 mio. til projektet, der også er 
godkendt og bakket op af Natursty-
relsen, der ejer skoven. Udfordringen 
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Køb en støtteaktie i hundeområdet og støt lokal-
rådets arbejde.

Valgfrit beløb- dog mindst 100 kr. pr. aktie. På ak-
tien skrives beløb samt navn på hund eller herre/
dame og afleveres på din adresse i lokalområdet. 
Kontakt Berit Galberg på 22212325 og betal via 
mobilepay. Aktien kan også betales og afhentes på 
Ejdamsvej 31, Vigersted.

JULEGAVEIDÉ TIL HUND 
OG HUNDEVENNER

ligger i en godkendelse og accept fra 
Miljøstyrelsen, som vi har haft en del 
møder med.

Kommunen arbejder videre med etab-
lering af Naturparken, som også var 
en del af Søskovlandets prioriterin-
ger. Vi håber, at både Naturparken 
og huset i Vrangeskov kan finde en 
god vej ind i fremtiden, da begge 
projekter giver rigtig god synergi og 
vil blive værdsat af rigtig mange na-
turelskende borgere - også fra vores 
lokalområde.

Peter 
tlf. 20 83 60 90

mail: ph@carlhansens.dk

Sådan så den ene af  de 
gamle vejvisersten ud, 
inden den kom under 
kyndig behandling af  
landsbypedellerne fra 

FGU-Ringsted.

Det færdige 
resultat.
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I skrivende stund hvor Coronaen sætter dagsorden er det rigtig svært at 
planlægge aktiviteter i 2021.

Men følgende aktiviteter er aflyst:
Historieaften den 20. januar. 
Fastelavn i Hallen den 14. februar.
Bankospil i første halvdel af 2021. 

Til gengæld håber vi at kunne gennemføre: 
Generalforsamling den 7. februar. 
Indvielse af Vigersted Bymidte grundlovsdag lørdag den 5. juni.
Sankt Hansbål på sportspladsen onsdag den 23. juni.
Kildemarked ved søen til september- dato endnu ikke fastlagt.

Følg med i lokalrådets arbejde og aktiviteter på www.vigersted.net

LOKALRÅDETS AKTIVITETER I 2021

Michael Chiamchanthuek
Smålodsvej 35, 4100 Ringsted

Tlf. 57 52 52 57
Mobil 40 51 40 75

Vigersted Lokalråd indkalder hermed til general-
forsamling i Vigersted Forsamlingshus søndag 
den 7. februar kl. 14.00. Dagsorden ifølge 
vedtægterne.

Kom og hils på dit lokalråd og hør mere om det arbejde, der pågår og 
de planer, der ligger for videre udvikling af Vigersted Lokalområde. Lo-
kalrådet byder på en forfriskning.

GENERALFORSAMLING 
Med for-behold for corona-restriktioner

Udover den høje flagstang 
overfor Forsamlingshuset, hvor 
flaget hejses på visse officielle 
flagdage har Lokalrådet ind-
købt nye flag og flagstænger til 
flagning rundt i byen ved fest-
lige lejligheder.

Flaget på den høje flagstang 
og de mindre flagstænger kan 
lejes for et mindre beløb.

Pris: Stort flag 100 kr. (hejs-
ning/nedtagning kan evt. afta-
les). 

Pris: 6 flagstænger 300 kr. 
(antal dage aftales).

Flagene opbevares i det gamle 
sprøjtehus på Vigersted By-
gade.

Kontakt Berit Galberg på  
tlf. 22 21 23 25  

for yderligere oplysninger.

BYENS FLAG OG 
FLAGSTÆNGER TIL 
FLAGALLÉ UDLEJES

Lokalrådet har gennem længere tid på grund af Corona ikke modtaget 
tilflytterliste fra kommunen og har derfor sat besøg med velkomstpakke 
til tilflyttere på pause. Vi håber at kunne genoptage turen rundt til nye 
vigerstedborgere til foråret, når der forhåbentlig er mere styr på Coro-
naen. Indtil da kan du kontakte Berit Galberg på 22 21 23 25, der vil 

svare på dine spørgsmål eller hen-
vise til andre lokalrådsmedlemmer.

VELKOMSTPAKKE TIL TILFLYTTERE
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VIGERSTED SKOLE
www.vigersted-skole.dk

Som et nyt tiltag inden for It 
området er vi gået i gang med 
at arbejde med Minecraft i un-
dervisningen. Her er det sær-
ligt klasser på mellemtrinnet og 
i udskolingen som er kommet i 
gang. 

Det har ind til videre været i 
fagene dansk, engelsk og hi-
storie, hvor de bl.a. har bygget 
tidsaldre.

MINECRAFT I 
UNDERVISNINGEN

Traditionen tro afholdte vi motionsdag fredag den 9. oktober. 

Det var en rigtig god dag hvor klasserne konkurrerede imod hinanden i 
afdelingerne, i hvor langt de kunne løbe og cykle.

Vinderne blev: 3. klasse, 5. klasse og 6. klasse.

MOTIONSDAG

I løbet af foråret blev Klubben flyttet fra den gamle villa, og ind på skolen, i nogle helt nye og super fede lokaler. 

Eleverne har alle været med til at indrette den nye klub, der nu både har bordtennis, pool, 6 gamer computere 
og kæmpe krea-værksted. 

Med den nye indretning giver det alle muligheder for at skabe et godt ungdoms miljø, som kan være med til at 
understøtte de unges udviklingsmuligheder og skabe gode sociale fællesskaber. 

KLUBBEN (SFO2)

8
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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

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

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

SFO- leder Esben Buhl
Tlf. 57 62 76 30
SFO 1 Åbent 6.30-17.00. 
(ikke 8.15-12 i skoletid)
SFO 2 Åbent 12.00-17.00. 
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Vigersted Skole er pr. 19. oktober blevet en mobilfri skole, det gælder både børn og voksne. Dvs. at eleverne 
afleverer deres mobiltelefon om morgenen og får den tilbage når de har fri. Det gælder både skole og SFO.

MOBILFRI SKOLE

I forbindelse med »projekt« mobilfri skole. Har vi indført nogle nye tiltag til elevernes pauser. Biblioteket er blevet 
åbnet i alle pauser, hvor det er muligt at hygge med bøger, brætspil og socialt samvær. Både gymnastiksal og hal 
er åben i pauserne hvor der primært spilles fodbold og stikbold. Der er indkøbt en del materialer til aktiviteter 
udendørs.

Her ud over er der flere gårdvagter ude, så vi kan hjælpe eleverne med at få nogle gode pauser.

Det har været en stor fornøjelse at gå rundt på skolen, hvor vi oplever mere nærvær og hygge eleverne imellem.

FRIKVARTERS AKTIVITETER

Tomas Kløve Panzio

 

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

www. eselektrikeren.dk 

ES-Elektrikeren A/S 
Bækgårdsvej 41B 

4140 Borup 
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ÅRETS SKÆVE GANG I 
FUGLERESERVATET
Snart er året 2020 til ende. Et år, 
hvor fuglereservatet skulle have fejret 
sit 50-års jubilæum og hvor ejerfor-
eningen havde 10-års fødselsdag fra 
overtagelsen af reservatet efter Gun-
ner Goddik. Desværre blev der ingen 
fejring på grund af Covid-19. Det hå-
ber vi at kunne råde bod på i 2021. 
Til gengæld har vi fået rigtig mange 
nye medlemmer, der sætter pris på 
herlighederne og oplever reservatet 
på egen hånd. Lige nu er ca. 485 
husstande medlemmer. Og en stor 
tak for det. Det betyder, at forenin-

gen kan holde reservatet smukt 
og besøgsværdigt og at fugle og 
sjældne blomster kan blive invite-
ret indenfor.

Da Covid-19 også fortsætter ind i 
2021, vil det altid være en god idé, at 
følge arrangementerne på hjemmesi-
den. Vi bestræber os på at gennem-
føre mest muligt i kommende sæson, 
situationen taget i betragtning.

KOMMENDE   
ARRANGEMENTER 
•  Generalforsamling den 8. februar  
 2021 kl. 19.00 i Vigersted   
 Forsamlingshus. Se hjemmesiden.

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.  

FUGLERESERVAT.DK
www.fuglereservat.dk

 Så modtager du et medlemskort  
 på mail, når betalingen er registre- 
 ret. Du modtager også 4-5 ny- 
 hedsbreve om året.

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

 

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

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

Mail: info@fuglereservat.dk

DET ER EN KOLD TID FUGLENE LEVER I,  
HVIS DE DA IKKE ER REJST SYDPÅ
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HER GÅR DET GODT
Her i børnehuset er der fuld gang i juleaktiviteterne. Meget er i år ander-
ledes end de foregående år, men noget af det fede er, at alle i børnehuset 
virkelig har lært at bruge udearealerne meget mere og der er kommet nye 
udefaciliteter blandt andet et overdækket areal på vuggestuens legeplads 
og håndvaske på alle legepladser.

I efteråret har vi sagt velkommen til mange nye børn og tre nye voksne og 
i børnehuset er der nu 22 vuggestuebørn og 42 børnehavebørn. Vi ser 
frem til at lære alle de nye at kende.

ET EFTERÅR MED SCIENCE 
I efteråret har alle i huset været i gang med læreplanstemaet science og 
det er blevet til rigtig mange forskellige aktiviteter fx »Ormen og æblet« i 
vuggestuen, »Vi bygger en bus« hos klokkeblomsterne og eksperimenter 
med statisk elektricitet og blomster der suger farve fra vand hos margue-
ritterne.

NU KOMMER DEN FØRSTE LADCYKEL 
Gennem et års tid har der været gang i indsamling af penge og sponso-
rater til køb af to elektriske ladcykler. Der er nu penge til den første lad-
cykel og cykelhjelme og der er også kommet et fint aflukke hvor cyklerne 
kan stå tørt og sikkert. Bestyrelsen ønsker at sige mange tak til alle der 
har været med til at muliggøre købet af den første cykel. Vi ser allerede 
frem til det tidspunkt hvor vi kan købe cykel nummer to så otte børn og to 
voksne sammen kan køre ud i det blå uden afhængighed af busser eller 
begrænsningerne ved små korte ben.

På bestyrelsens vegne, 
 Julie Torpe Hansen

VIGERSTED BØRNEHUS

VIGERSTED BØRNEHAVE

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

Bestyrelsesformand: 
Laura Irwin Rossing
laura@rossing.dk
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Æblets dag: 
Vi laver æblemost.

Æblets dag: 
Vi laver æblekage.

Æblets dag: 
Vi laver æblemost.

 Hvordan ser en 
hjort ud inden i?

Selvfølgelig kan 
man også male 

udenfor.

Hvordan ser en 
gås egentlig ud 

tæt på?
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VIGERSTED FORSAMLINGSHUS 
www.vigerstedforsamlingshus.dk

Vi lever i en underlig tid og forsam-
lingshuset fører en turbulent tilvæ-
relse. Støtteforeningen ligger i for-
handlinger med Ringsted Kommune 
om overtagelse af huset. Vi vil efter-
følgende løbe ind i større udgifter og 
renoveringsprojekter. 

Bestyrelsen har bestilt en gennem-
gang af huset for at få overblik over 
renoveringerne.

Oktober bød på endnu en gang co-
ronarestriktioner og reaktionerne lod 
ikke vente længe på sig. Alle fester er 
aflyst indtil videre og forsamlingsfor-
buddet satte også grænser for aktivi-
teterne.

Vi har budt kirken velkommen som 
brugere af huset. Konfirmandunder-
visning, korene og nørkleklub benyt-
ter huset om onsdagen. Efterfølgende 
bliver der gjort Coronarent af Team 
Rengøring fra Ringsted, inden Vakse 
Voksne, billardklubben og Dilettanten 
bruger huset om torsdagen. Der er 
flere steder i huset opsat afspritnings-
midler og på toiletterne benyttes pa-
pirshåndklæder. Vi gør vores yderste 
for at opretholde en god hygiejnestan-
dard.

En forsigtig vurdering siger, at vi mi-
ster mindst 50 % af indtjeningen i 
dette kalenderår. Heldigvis ser det ud 
til at de fleste af vores lejere vil vende 
tilbage, når mulighederne byder sig.

Bestyrelsen har afholdt et borgermø-
de den 27. september og var meget 
glade for opbakningen. Man kan læse 

STØTTEFORENINGEN FOR VIGERSTED FORSAMLINGSHUS - SIDEN SIDST
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referatet fra borgermødet på forenin-
gens hjemmeside.

3 forslag fra mødet er sat i værk. Det 
kommer til at koste 300 kr. om året 
at være medlem. Medlemsrabatten på 
10 % bortfalder - til gengæld kan man 
ikke leje huset uden at være medlem.

Der vil fra nytår komme prisstigninger 
på huslejen. Disse vil også kunne ses 
på hjemmesiden.

På generalforsamlingen den 19. ok-
tober deltog 14 medlemmer ud over 
bestyrelsen. Det er en tredobling i for-
hold til de senere år. Referatet kan læ-
ses på foreningens hjemmeside. Det 
er en stor fornøjelse at byde velkom-
men til de nyvalgte suppleanter Tina 
og Martin, som vil sænke gennem-
snitsalderen betragteligt.

Der er kommet rigtig mange nye med-
lemmer i foreningen. Faktisk voksede 
tallet fra 10 til 95 inden for 3 måne-
der. Dem vil vi gerne holde fast i. Der-
for vil vi opbygge et nyhedsbrev, hvori 
vi kan fortælle, hvor langt vi når.  

Mathea Jensen, 
tlf. 40 50 50 98

mot.jensen@gmail.com

FORENINGENS 
HJEMMESIDE

Se mere på foreningens 
hjemmeside: www.vigersted-

forsamlingshus.dk

NYHEDSBREV

Alle, som er interesseret i at 
modtage nyhedsbrevet, kan 
tilmelde sig ved at skrive til 
vigerstedforsamlingshus@

gmail.com

 

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

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

MOBILEPAY

Foreningens MobilePay 
156978 kan ikke modtage op-
lysninger på grund af GDPR-
reglerne. Derfor beder vi om 
at de, der har meldt sig ind/
melder sig ind i foreningen 

sender en mail til vigerstedfor-
samlingshus@gmail.com.
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FJELLEBRO - KVÆRKEBYEGNENS BORGERFORENING

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

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

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

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

BORGERFORENINGEN  
OG »CORONA-TIDEN«
Desværre kom vi heller ikke i gang 
med vores aktiviteter i efteråret. Vi har 
måttet aflyse alle de spændende ar-
rangementer, der var planlagt i efter-
året, og pt. er det kun vores skovtur, 
der ser ud til at kunne blive gennem-
ført. Det har simpelthen været udtur 
for bestyrelsen, som ellers havde 
planlagt et rigtig spændende program 
for 2020. Vi kan så kun se frem til 
et nyt år, hvor vores nye program vil 
lægge op til at gentage alle de nye til-
tag i samarbejde med Cafe Ingeborg, 
der var planlagt i 2020.   

PARKERINGSANLÆG OG 
TRAFIKANLÆG VED  
KVÆRKEBY FRISKOLE
Borgerforeningen har i samarbejde 
med KIF og Kværkeby Friskole igang-
sat to store projekter, som nu ser ud 
til at blive etableret. Ringsted Kommu-
ne har sagt god for trafikanlægget på 
Køgevej. Det er et fire år gammelt øn-
ske, som nu har været hele systemet 
igennem, så det glæder os i Borger-
foreningen, at det er lykkedes at nå så 
langt. Hermed har vi gjort vores til at 
sikre skolevejen for Friskolens elever. 
Parkeringsanlægget nærmer sig også 
i skrivende stund sin endelige god-
kendelse. Her har lokalområdet også 
samarbejdet om at få skaffet ordnede 
parkeringsforhold for brugerne af 
Friskolen og KIF´s idrætsanlæg. Så 
dette er to gode nyheder for lokalom-
rådet Kværkeby.   

DET NYE ÅR -   
HVAD VENTER OS?
Selvfølgelig ved vi ikke, hvad der ven-
ter os i det nye år, men vi håber, at 
det bliver muligt at gennemføre vores 

Formand & sponsorkontakt: 
Finn Andersen 

Næstformand: 
Thomas Kroghhøj 

Kasserer: Mogens Dinesen 

Sekretær: Annette Andersen 

Indkøb og PR: Pia Krogh 

NY BESTYRELSE

arrangementer som planlagt, men vi 
kan ikke forudsige, om der bliver styr 
på Corona! I januar har vi generalfor-
samling og børnediskotek, men som 
det ser ud lige nu, er det tvivlsomt, 
om de bliver gennemført. 

NYT PROGRAM PÅ VEJ
Selv om det er Corona-tider, arbej-
der bestyrelsen videre. Vi har et nyt 
program på vej, og det bliver en op-
følgning på det, der var planlagt i år. 
Bestyrelsen arbejder også sammen 
med den nyetablerede trafikgruppe i 
Kværkeby, og vi vil i samarbejde få 
sat fokus på de trafikale udfordringer, 
vi har i vores lokalområde. Hastighe-
den og den tunge trafik er blevet et 
noget større problem på vores vej 
gennem landsbyen og på de smalle 
landeveje. 

God jul og godt nytår til jer alle

Fra Borgerforeningens bestyrelse

13

Osted Slagter og selskabslokale
v/ Kennet Hansen

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

KÆRE ALLE SAMMEN
Så blev det endelig december igen 
her i lille Danmark og julemåneden er 
på mange måder noget ganske sær-
ligt. I skrivende stund, hvilket faktisk 
er 1. november, har vi været nødt til 
at aflyse en hel masse på Kværkeby 
Friskole. Dels har vi aflyst vores store 
julearrangement »Ind under Jul«, hvor 
der normalt deltager omkring 550 
mennesker. Vi har aflyst skolefotogra-
fen, vores åbent-hus-arrangement og 
forældrerådsaftenen mellem skolens 
forældrerådsrepræsentanter, besty-
relsen og ledelsen. Derudover har vi 
aflyst vores arbejdslørdag, pædagogi-
ske lørdag og vores store hjertebarn, 
som er vores daglige morgensamlin-
ger.  

Ja, meget af det som normalt binder 
skolens fællesskab sammen, kan des-
værre ikke afholdes fordi vi skal være 
sammen hver for sig. Det er den virke-
lighed som vi lever i og som jeg for-
moder stadig er nogenlunde den sam-
me, når du læser dette nyhedsbrev. 

Tilbage står så kernen i skolens virke, 
hvilket jo netop er undervisningen og 
det daglige fællesskab mellem per-
sonalet og vore kære elever. Vi skal 
selvfølgelig følge alle de forordninger, 
anbefalinger og krav som myndighe-
derne forventer og kræver af os og vi 
gør en dyd ud af at følge netop dem. 
Men når det er sagt, så skal vores fo-
kus ikke glemmes på at vi får skabt en 
god og tryg hverdag for både eleverne 
og vores personale. 

derfor naturligt også trænger til ved-
ligeholdelse og nyinvesteringer, for 
at kunne fremstå som en moderne 
skole, der skuer ind i fremtiden. Der 
skal ikke herske nogen tvívl om, at vi 
hele tiden gør os umage for at videre-
udvikle skolens fysiske rammer og da 
skolens økonomi nu er både god og 
stabil har vi også råd til at foretage in-
vesteringer i bygningerne generelt og 
forbedringer af de fysiske læringsmil-
jøer som eleverne arbejder i. 

Lige nu ligger der således planer om 
at vi de kommende 4 år får udskiftet 
alle vores gamle utætte og udtjente 
vinduer. For dem der kender skolen, 
så er det en meget stor investering, 
idet der måske skal skiftes over 80 
vinduer. Vi skal også have kigget på 
vores udendørs belysning og forbed-
ringer af de fysiske rammer, så de 
bedre understøtter den læring og de 
arbejdsvilkår som både børnene og 
personalet skal arbejde i. 

Derudover er der selvfølgelig mange 
områder i bygningsmassen, der træn-
ger til en kærlig hånd og dem skal 
vi selvfølgelig bare få udbedret og 
forbedret hen ad vejen.  Ja, vi har 
mange planer på Kværkeby Friskole 
og det er utroligt dejligt, at det ser ud 
til, at vi kommer til at kunne realisere 
mange af disse planer over de kom-
mende år. 

Nå, det var alt for denne gang. Nu vil 
jeg blot håbe, at jeg med ønsket til jer 
om en god jul og et godt nytår også 
kan gøre dette. Jeg kender jo ikke 
den virkelighed, som jeg skriver ind 
her, mens bladene falder af træerne i 
starten af november måned. 

Pas rigtig godt på hinanden og brug 
tiden og energien på jeres nære og 
kære.  

Mange venlige hilsner 
Jan Glerup, Skoleleder

ETABLERING AF LYSKRYDS 
OG PARKERINGSPLADSER
Som mange læsere jo måske ved, 
så var vi jo ude for et meget foruro-
ligende og volsomt trafikuheld ved 
skolen på Køgevej for nogle måneder 
siden. Der er ingen tvivl om at det var 
voldsomt, men vi var også ovenud 
lykkelige for, at den elev, der var ud-
sat for ulykken heldigvis klarede sig 
uden livsvarige men og har det godt i 
dag.  Jeg ved det jo reelt ikke, men vi 
blev hurtigt lovet, at man fra kommu-
nens side ville prioritere etableringen 
af det lyskryds, der allerede tilbage i 
det tidlige forår blev bevilget politisk. 
Vurderingen var derfor også, at man 
sandsynligvis kunne gå i gang med 
arbejdet i november måned. Jeg ved 
ikke om det så er tilfældet, men håber 
og forventer jo, at det man lover også 
er det man gør.  

I starten af det næste år vil man også 
gå i gang med at etablere omkring 
80 nye parkeringspladser ved sko-
len. Da vi jo er omkring 187 elever 
på skolen, så er der rigtig meget tra-
fik omkring skolen og derudover har 
idrætsforeningen også ofte manglet 
parkeringspladser, når de har haft 
kampe i weekenderne eller andre 
større arrangementer. Vi glæder os 
derfor rigtig meget til at dette også 
bliver en realitet.

UDVIKLING AF SKOLENS 
FYSISKE RAMMER
Det er jo ingen hemmelighed, at sko-
len har nogle år på bagen og at den 

14
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Vi har fantastiske Spilopspejdere, 3-5 
år. Spørger du dig selv om, hvor in-
sekter holder til, så kender Spilop-
perne svaret. De har nemlig lavet in-
sekthoteller.

DE GRØNNE PIGESPEJDERE
www.vigerstedspejder.dk

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

Med venlig hilsen 
Marie Lindstrøm Jørgensen, 

marie.lindstroem@godmail.dk

GÅTUR TIL GERLEV LEGEPARK

Jota/Joti.

Klar til spilopspejd.

Pingvinerne og 
Ringstedgruppe 

byggede en gynge.

Rævene er i 
Pangea parken.

de også taget logikløbemær-
ket og lært basisviden om 
telte, pionering og kompas.

Den mindste gruppe, vi har, 
kalder sig Pingvinerne, 12-
14 år. De er supergode ven-
ner med Ringsteds gruppe, for de 
har nemlig haft inviteret dem til 
nogle pioneringsaftner. Udover det 
har de været på Sporvejsmuseet 
for at starte på udfordringen navi-
gation efter stjerner.

Denne gang har Leoparderne (14-
15 år) taget sheltermærket og væ-
ret med til Jota/Joti, der er en dag i 
året, hvor alle spejdere fra hele ver-
den er vågen i 24 timer og skriver 
med hinanden over Scoutlink, som 
er et socialt medie. Pingvinerne blev 
inviteret med, så de var nogle flere til 
at skrive med spejdere fra hele ver-
den. Denne gang fik vi fat i nogle 
spejdere fra Indonesien til Canada.

Leoparderne mødes en gang i måne-
den, hvor de sover i shelter, udover 

det bruger de nogle mandage på at 
aftale, hvor de skal sove næste gang. 
Da sheltermærket går ud på, at man 
sover i 12 forskellige sheltere i løbet 
af året.

Nu skal vi til det ærgerlige, årets 
julemarked er aflyst pga. Covid- 
19. Hurra! Spejder starter igen d. 
11. januar 2021.

Skrevet af  Nadja Gylling Jørgensen 
(Leopard)

Synes du, at overstående lyder sjovt, 
at piger skal turde mere og bryde 
grænser, så få mere information på 
De Grønne Pigespejderes hjemmesi-
de.

Med venlig hilsen  
Marie Lindstrøm Jørgensen.

 Marie.lindstroem@godmail.dk

Smutterne har taget dolkemærket, 
hvor man lærer reglerne omkring kni-
ve. De har også taget bål mærket, og 
møder du nogle smuttere på din vej, 
kan du være stensikker på, at de er 
helt vildt glade for det. De mødes 
hver mandag, men da 6-7-årige er 
fulde af energi, kræver det også, at 
lederen er med på lidt af hvert.

Vi har en helt ny gruppe, som kalder 
sig Rævene. De er 7 modige og vilje-
faste piger, 8-9 år. De er altid klar til 
udfordring. De har nemlig lige gået 
hele 5 km. De overnattede i nærhe-
den af Pangea park, som de besøgte 
om dagen. Ikke nok med det, så har 

Her tages der hen-
syn for covid-19.
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VIGERSTED & KVÆRKEBY KIRKER
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Torsdag den 17. december kl. 19.00

Kom i Kværkeby kirke og mærk julefreden sænke sig, når denne skønne trio spiller julen ind med deres trestem-
mige arrangementer af gode gamle klassikere. 

Den Gamle Sangskat er Sara Grabow: sang og ukulele, Martine Madsen: sang og guitar og Eva Skipper: sang og 
kontrabas.

Nyn med på den swingende »Vinterhvidt vidunderland« og lyt til trioens smukke fortolkning af »Der er ingenting 
i verden så stille som sne«. Derudover kan man høre pigernes egne Andrew Sisters inspirerede oversættelse af 
»Sleigh Ride« og lade sig overraske af et sjældent instrument på »Når du ser et stjerneskud«. 

Sara, Martine og Eva kender hinanden fra Rytmisk Musikkonservatorium i København. De optrådte i en årrække 
på Nørrebro teaters Late Night lørdag med Jonathan Spang som en del af det faste husorkester The Smoothies, 
som optrådte med mange forskellige artister. Bl.a. Per Vers, Aura, Anders Matthesen og Rasmus Nøhr.

I 2005 dannede de trioen Den Gamle Sangskat. 

De gamle sange fra ind- og udland bliver altid fremført så akustisk som muligt. Arrangementerne og nyt materiale 
skrives i fællesskab og alt holdes i den gamle ånd, så både tekst og melodi fremstår smukt og klart. 

Pigerne er enige om, at datidens popmusik havde en anderledes kvalitet end nutidens.    
Det var ganske enkelt tekster med dybt indhold og en harmonisk og melodisk spændvidde.

Da der er begrænsede pladser i kirken pga. corona-restriktionerne      
bedes man bestille plads ved at sende en mail til Martin Pedersen       
på mail: martinp@pc.dk

JULEKONCERT MED DEN GAMLE SANGSKAT I KVÆRKEBY KIRKE

vigersted-kvaerkeby.dk
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Pga. corona-restriktionerne er det desværre 
ikke muligt at afholde »Syng julen ind« i Kvær-
keby kirke i år. Vi beklager meget, men op-
fordrer alle til at synge en masse dejlige jule-
sange sammen i familiens skød i stedet. 

Vi vil også opfordre alle til at gå ind på Viger-
sted og Kværkeby kirkers side på facebook 
og følge den. Her vil vi melde ud, hvis det 
skulle blive muligt at lave mindre arrangemen-
ter løbende. Vi håber på, at voksenkoret kan 
komme rundt i Vigersted og synge julen ind i 
stedet. Vi følger regeringens anbefalinger og 
håber på, at forsamlingsforbuddet snart bliver 
sat op igen. 

»SYNG JULEN IND« 
I KVÆRKEBY KIRKE ER AFLYST

Sangcaféen flytter tilbage i forsamlingshuset efter nyt-
år. Her er der god mulighed for at sidde med den nød-
vendige afstand i den store sal.

Vi synger som altid sange og salmer fra både Højsko-
lesangbogen og Den danske salmebog og hygger os 
med personlige anekdoter til sangene. Alle får mulig-
hed for at vælge en sang og efter en times fællessang 
spiser vi lidt mad og får os en varm kop kaffe eller te 
og en hyggelig snak.  

Organist Mia Engsager akkompagnerer til sangene og 
Lena Uldall sørger for mad og drikke. Det er gratis at 
deltage og tilmelding er ikke nødvendig. Man møder 
bare op. Vel mødt!

Tid: tirsdag den 23. februar, den 23. marts og 
den 27. april kl. 10.30-12.15.

Sted: Vigersted forsamlingshus.

SANGCAFÉ

Folkemusikalsk generationstræf lørdag den 23. januar kl. 19.00 i Vigersted kirke

Der venter alle en helt særlig oplevelse, når det nye år skydes i gang med et brag af en folkemusikalsk festkoncert 
i Vigersted kirke. Jane & Shane har længe hørt til blandt de mest populære navne på den danske musikscene. 
Med irske Shane på guitar, vokal og den irske håndtromme bodhrán og engelske Jane på violin og vokal er deres 
sofistikerede og symbiotiske samspil et kendetegn, som er helt særligt for dem. De mestrer at fortælle den gode 
historie og leger med elementer fra både folkemusikken, den klassiske musik og jazzen.

I januar 2021 har de en helt særlig gæst med på deres turne: Violinlegenden John Sheahan. Han var medlem af 
The Dubliners, et af de mest kendte og indflydelsesrige bands indenfor irsk folkemusik, i næsten 50 år.

Jane & Shane glæder sig til at byde deres gamle ven velkommen tilbage med alt, hvad han har med i bagagen - 
fra elegante valse til livlige dansemelodier med et strejf af swing - alt serveret med John Sheahans umiskendelige 
irske lune, charme og overskud.

Om samarbejdet med Jane & Shane siger John Sheahan: »Jeg elsker lyden af  to violiner. Det er et helt enestående 
blend på samme måde, som du oplever en rigtig god maltwhisky. Jeg glæder mig til igen at skulle smelte sammen 
med Jane & Shane og skabe musikalsk magi«.

Koncerten er gratis, men man bedes bestille plads af hensyn til corona-restriktionerne. 
Det sker ved at kontakte Bjarne Kristensen på mail: angan@live.dk eller tlf. 23 49 08 94.

»En fantastisk og uforglemmelig trio. Musikmæssigt fås det vist ikke bedre og de forstår at holde publikum tryl-
lebundne fra første færd, både med deres musik men så sandelig også med deres nærvær og humor på scenen«. 

Per Jacobsen - Arrangør Bastionen, Nyborg

NYTÅRSKONCERT MED JANE & SHANE 
FEAT. JOHN SHEAHAN (THE DUBLINERS) 
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NØRKLEKLUBBEN 
VIGERSTED, KVÆRKEBY OG RINGSTED

Vi har været så heldige at få lov til at strikke i forsam-
lingshuset, da vores præstegård stadig er lukket pga. 
skimmelsvamp!

Vi kan kun være 10 strikkedamer i lokalet, men det 
har vi kunne organisere os til.

Det har været rigtig svært 
for os at få solgt vores 
strikkesager, da vi ikke har 
haft mulighed for at holde 
marked, som vi tidligere har 
gjort.

MEN så skete der pludselig 
noget dejlig positivt. Vi har 

fået en ordre på 20 par tykke sokker og 10 nis-
sehuer, som alt sammen skal videre til Australien. Det 
har så hjulpet os »økonomisk« så vi kan donere 100 
kr. til hver af hhv. Julemærkehjemmet, TUBA og Krise-
centret Ringsted. Altså en samlet donation på 3.000 
kr. Vi donerer også 1500 kr. til værdigt trængende i 
vores sogne.

Vi har fået en aftale med Projekt puttetæpper - damer 
som syr tæpper til børnene på Julemærkehjemmene 
- og der kommer en på onsdag for at hente alle de 
»stoffer«, som vi har samlet sammen fra vores gemmer.

Ja, noget er der sket i det sidste halve år. Vi har sta-
dig rigtig meget fint strik og vi strikker hver onsdag i 
forsamlingshuset kl.10-13, hvor I er velkomne til at 
komme ind og kigge på »varerne«.

Vi vil ønske jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Mange hilsner »Nørkleklubben«

Lena Uldall, Mobil: 21 19 48 17

VIGERSTED & KVÆRKEBY KIRKER
vigersted-kvaerkeby.dk
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NYE MENIGHEDSRÅD
Tirsdag den 15. september var der valg til me-
nighedsrådene i Vigersted og Kværkeby. De 
nye menighedsråd starter arbejdet 1. søndag i 
advent.

Ikke mindre end 25 personer var mødt op i Vi-
gersted det var meget imponerende. Der var stor 
interesse for at stille op til rådet. Når det nye råd 
har konstitueret sig vil det blive offentliggjort på 
hjemmesiden www.vigersted-kvaerkeby.dk.

Genvalgt blev: Uffe Larsen, Janne Kristensen og 
Søren Hansen. Nyvalgt blev: Bjarne Kristensen, 
Karina Dall og Yvonne Maiken Olsen. Som sted-
fortrædere blev valgt: Irene Pedersen, Jørgen 
Gress Nielsen, Martin Romme Henriksen og Peter 
Gylling Jørgensen.

Vi ønsker alt godt for det nye menighedsråd!
Det nu afgåede menighedsråd i Vigersted

Ligeledes i Kværkeby var der et fint fremmøde. 
Alle fra det gamle råd stillede op til genvalg, på 
nær én.

Genvalgt blev: Iris Henriksen, Gurli Birkholm, Bir-
git Nielsen, Annette Hansen og Martin Pedersen
Nyvalgt blev: Gurli Jørgensen. Konstitueringen af  
det nye menighedsråd ses på side 19.
Udtrådt: Uwe Wolter. Som stedfortrædere blev 
valgt: Ingelise Madsen, Jeanne Pedersen.

Tak til Uwe, for det arbejde du har lagt i rådet.

Glædelig jul og godt nytår!
Fra Kværkeby menighedsråd 
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HVOR HENVENDER
 MAN SIG VED DÅB, 
BEGRAVELSE MM.?

DÅB - aftales med sognepræsten.

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

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

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

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

Sekretær Marianne Piil træffes onsdag 
formiddag på Præstevej 26, Benløse, 
tlf.  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.

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.

VIGERSTED MENIGHEDSRÅD
Bjarne Kristensen · angan@live.dk

Karina Dall · ka80dall@gmail.com

Yvonne Maiken Olsen ·
ymolsen@gmail.com

Janne Kristensen ·                
jannesimonsen@me.com 

Søren Hansen · soeren@nebsmollevej.dk

Uffe Larsen · uflars@gmail.com

Se konstituering  af  Vigersteds nye 
menighedsråd på kirkens hjemmeside  
www.vigersted-kværkeby.dk   

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

Suppleant Ingelise Madsen

SIDEN SIDST

VIGERSTED SOGN

DØBTE
22.08 Kian Kai Fredskov   
 Bech Holst

DØDE OG BEGRAVEDE
12.08 Inge Wissing Jensen
22.08 Inga Carla Hvidtfeldt
02.09 Mogens Oskar Fritzbøger
06.09 Jens Orla Nielsen
10.09 Knud Erik Madsen
25.10 Gerda Anita Lindegård   
 Pedersen 

KVÆRKEBY SOGN

DØBTE
08.08 Agnes Kraft Mather
24.10 Kenji Khan Hjelm Pasztor

DØDE OG BEGRAVEDE
14.09 Lena Fagerberg
23.09 Laura Helene Madsen
19.10 Leif Robert Knudsen

SAMTALE 
OG SJÆLESORG

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

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

VIGERSTED-KVÆRKEBY 
LOKALNYT 

Nr. 1·2121: deadline 27. januar 
- udkommer 2. - 5. marts.

Nr. 2·2121: deadline 21. april
- udkommer 1. - 4. juni.

Nr. 3·2121: deadline 28. juli. 
- udkommer 7. - 10. september.

Nr. 4·2121: deadline 26. oktober 
- udkommer 7. - 10. december.

LOKALNYT UDGIVES AF: Viger-
steds og Kværkebys menighedsråd 
samt institutioner og foreninger.
REDAKTION: Anne-Marie Nybo 
Mehlsen (ansvarshavende) Mariann 
Hansen (kasserer) Asger Bak, Berit 
Galberg.
ANNONCER PR. ÅR: Pris: 950 kr. 
inkl. moms for 4 annoncer,   
kontakt Berit Galberg, berit@galberg.
dk / tlf. 22 21 23 25.
FORENINGER PR. ÅR: (inkl. moms): 
1/1 side 1.375 kr. inkl. moms 
Mindre indlæg pr. gang min. 550 kr.
BIDRAG TIL LOKALNYT: reg. nr. 
1551 konto nr.  451 5706.
Indlæg kan sendes til: amnm@km.dk
OPLAG: Omdeles gratis til 1.050 
husstande fire gange årligt. 
LAYOUT & TRYK: Team Lynderup, 
Videbæk · tlf. 97173408
FORSIDEFOTO: Per B. Thomsen.
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DAG TIDSPUNKT ARRANGEMENT STED
13. dec. 09.00

10.30 3. søndag i advent · Gudstjeneste
Vigersted Kirke v. LSK
Valsølille Kirke v. LSK

17. dec. 19.00 Julekoncert med »Den gamle Sangskat« Kværkeby Kirke (T)

20. dec. 09.00
10.30 4. søndag i advent · Gudstjeneste

Jystrup Kirke v. LSK
Kværkeby Kirke v. LSK

24. dec. Juleaften: Se opslag i dagspressen og på de sociale medier om hvor og hvordan under hensyntagen til COVID 19

25. dec. 09.00
10.30 Juledag · Gudstjeneste

Kværkeby Kirke v. NN
Vigersted Kirke v. NN

26. dec. 09.00
10.30 2. juledag · Gudstjeneste

Valsølille Kirke v. LSK
Vigersted Kirke v. LSK

27. dec. 09.00
10.30 Julesøndag · Gudstjeneste

Kværkeby Kirke v. LSK
Jystrup Kirke v. LSK

31. dec. 13.30
15.00 Nytårsaften · Gudstjeneste

Kværkeby Kirke v. NN
Vigersted Kirke v. NN

  3. jan. 14.00
19.00 Hellig tre konger · Gudstjeneste 

Kværkeby Kirke v. LSK
Jystrup Kirke v. LSK

10. jan. 09.00
10.30 1. søndag efter Hellig tre konger · Gudstjeneste 

Valsølille Kirke v. NN
Vigersted Kirke v. NN

10. jan. 10.00 Fitness Tryday · Vigersted Idrætsforening  Vigersted Hallen

17. jan. 09.00
10.30 2. søndag efter Hellig tre konger · Gudstjeneste 

Jystrup Kirke v. LSK
Kværkeby Kirke med dåb v. LSK

23. jan. 19.00 Nytårskoncert med Jane og Shane    Vigersted Kirke (T)

24. jan. 09.00
10.30 Sidste søndag efter Hellig tre konger · Gudstjeneste 

Vigersted Kirke v. LSK
Valsølille Kirke v. LSK

29. jan. 19.30 Revy Vigersted Dilettanten Vigersted Forsamlingshus

30. jan. 15.00 Revy Vigersted Dilettanten Vigersted Forsamlingshus

31. jan. 09.00
10.30 Septuagesima · Gudstjeneste 

Kværkeby Kirke v. LSK
Jystrup Kirke v. LSK

  7. feb. 09.00
10.30 Seksagesima · Gudstjeneste 

Valsølille Kirke v. LSK
Vigersted Kirke v. LSK

  7. feb. 14.00 Generalforsamling Vigersted Lokalråd Vigersted Forsamlingshus 

  8. feb. 19.00 Generalforsamling Fuglereservatet Vigersted Forsamlingshus 

14. feb. 09.00
10.30

Fastelavn · Fastelavnsgudstjeneste 
Udendørs fastelavnsgudstjeneste hvis COVID 19 
anbefalingerne tillader det.

Kværkeby Kirke v. LSK
Jystrup Aktivitetshus v. LSK

20. feb. 10.30 Lørdagsdåb Kværkeby v. NN

21. feb. 09.00
10.30 1. søndag i fasten · Gudstjeneste 

Jystrup Kirke v. NN
Vigersted Kirke v. NN

28. feb. 09.00
10.30 2. søndag i fasten · Gudstjeneste 

Kværkeby Kirke v. LSK
Jystrup Kirke v. LSK

  7. mar.. 09.00
10.30 2. søndag i fasten · Gudstjeneste 

Vigersted Kirke v. LSK
Jystrup Kirke v. LSK

Med for-behold for nødvendige ændringer

ANNE-MARIE NYBO MEHLSEN ER SYGEMELDT 
Vores præst, Anne-Marie Nybo Mehlsen, er sygemeldt på ubestemt tid. I skrivende stund (først i november) 
har vi  fået tildelt en 1/2 vikar. Vi vil løbende orientere om udviklingen på både hjemmeside (www.vigersted-
kvaerkeby.dk) samt på kirkens FaceBook side.

Det nu afgåede menighedsråd i Vigersted


