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VIGERSTED IDRÆTSFORENINGVIGERSTED IDRÆTSFORENING
www.vigersted-if.dk

GENERALFORSAMLING I VIF
Vigersted Idrætsforening VIF afholder generalforsamling torsdag 

d. 16. marts 2023 kl. 19.00 i cafeteriet i Vigersted Hallen.

Indkomne forslag og forslag til vedtægtsændringer skal være 
formanden (FU) i hænde senest 8 dage før generalforsamlin-
gens afholdelse.

INFO TIL ALLE VIGERSTEDS NYE TILFLYTTERE, 
SAMT NUVÆRENDE BORGERE

Vigersted Træningscenter november 2022
I Vigersted har vi et fuldstændigt fantastisk træningscenter, beliggende 
i hallen på Ågerupvej 1. Et lokalt træningscenter, der er udstyret med 
rigtig meget professionelt fitnessudstyr, der kan opfylde alles ønsker og 
behov. 

Vi byder alle velkommen, både til byen men bestemt også til trænings-
centeret. Udover at kunne dyrke fitness, har man mulighed for at cykle 
på hold til spinning og dyrke crossfit. 

I april måned besluttede bestyrelsen at lave om i ordensreglerne, såle-
des at unge mennesker kan meldes ind fra de er fyldt 15 år, og træne 
på egen hånd. Dette tiltag har været kærkomment, da rigtig mange unge 
mennesker nyder at kunne træne i et center, hvor faciliteterne er i top og 
kontingentet er fornuftigt. 

Træningscenteret har p.t. 216 aktive medlemmer, og der er plads til 
endnu flere. 

Vores medlemmer kommer fra både nær og fjern, det er dejligt at kunne 
tilbyde disse faciliteter i vores lille velfungerende landsby, hvor folk er 
glade, positive og engageret i foreningslivet. 

Centeret er åbent fra kl. 04.00 til kl. 23.00 alle ugens dage. 
Glædeligt gensyn 

På bestyrelsens vegne
Charlotte Nørgård Jørgensen. 

 
Michael Nielsen & Helle Bolander  -  Roskildevej 398  -  4100 Ringsted  -  telefon 57 52 89 08  -  telefax  57 52 82 54 

SE. nr. 26 71 13 04  -  Diba Bank  -  reg. nr. 6060  -  konto nr. 0966588  -  www.dkortved.dk  -  email:  dkortved@mail.dk 

                                                                       

            
. 
 
 

Benzin, diesel, fastfood, dagligvarer, blomster,  
 Espresso House kaffe, tips & lotto, spillehal 
          trailerudlejning og NY vaskehal  
 
 Roskildevej 398 4100 Ringsted Tlf. 57528908 
 Åbningstider: Mandag – fredag: 05:00 - 22:00 
 Lørdag – Søndag: 07:00 - 22:00  
 

GENERALFORSAMLING
VIGERSTED 

TRÆNINGSCENTER 
Vigersted Træningscenter 
afholder generalforsamling 

torsdag d. 9. marts kl. 
19.00 i cafeteriet i Viger-

sted Hallen.

Indkomne forslag 
og forslag til 

vedtægtsændrin-
ger skal være 

formanden i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingens 

afholdelse.
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JUMPING® FITNESS 
I VIGERSTED IF TILBYDER VI JUMPING® FITNESS - OG HAR GJORT DET SIDEN 2016
Jumping® Fitness er en effektiv træning på små 
trampoliner. Træningsformen styrker balance, kondi-
tion og muskler i kroppen - de forskellige øvelser gør 
at kroppen bliver styrket. Jumping® Fitness er en 
kombination af hurtige og langsomme hop, variatio-
ner af traditionelle aerobic trin, dynamiske spurter og 
»power sports« elementer. Kompleksiteten af øvel-
serne garanterer, at hele kroppen vil blive styrket. 
Derudover får man pulsen op, udfordret balancen, 
samt et smil på læben.

ALLE kan være med - også selvom du har en skade, 
da trampolinens bløde affjedring hjælper til genop-
bygning af skader. Deltagere som har ankel-, knæ- eller hofte-skader kan også deltage. Trampolinernes design 
gør nemlig, at træningen er low impack, så kroppen ikke udsættes for de »stød«, som man oplever ved f.eks. løb.

HOLDENE ER FOR UNGE OG VOKSNE, HOLDENES ALDERSGRÆNSE ER +14 ÅR
Jumping® Fitness er for alle; i denne sæson 2022/2023 er aldersspringet fra 14 til 62. Du kan være med uan-
set om det er din første time, eller om du har gået til det i flere sæsoner. Sæsonen startede i september, hvor 
mandagsholdet hurtigt blev fyldt op.  Men vi har stadig flere pladser om torsdagen kl.18.00 - 19.00. Har du 
spørgsmål, eller vil komme til en prøvetime - er du velkommen til at kontakte Bianca, som er instruktør på vores 
Jumping® Fitness om torsdagen på tlf. 60 13 08 42.

SOM NOGET NYT I ÅR ER TORSDAG’S HOLDET BLEVET PRÆSENTERET FOR JUMPING® FUSION
Alt det gode som vi kender fra Jumping® Fitness med fed musik og sved på panden, har fået en lille opgradering. 
Med Jumping® Fusion er der mere styrketræning ind over og vi kommer alle musklerne mere igennem. Timen er 
en blanding af jumping og forskellige former for intervaltræning, der sigter mod at forbedre konditionen.  Indtil 
videre har holdet stiftet bekendtskab med bl.a. Tabata. Vi hopper stadig til en masse god musik og koreografierne 
er ikke svære - vi holder os stadig til basistrin, stomper og balancere. Hvilket gør at alle kan være med!

På vegne af  Jumping Fitness
Bianca Olsen
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85-ÅRS JUBILÆUMSFEST I VIF

Lørdag d. 25. marts 2023

Vigersted IF glæder sig til at invitere 
hele familien til fest i Vigersted Hallen.

Hvis man vil være med til at arrangere 
og/eller hjælpe til med festen, så kontakt:
formand.gym.vif@gmail.com

Vakse Voksne senior mødes i forsamlingshuset torsdag formiddage 
 til gymnastik, billard og hyggeligt fælleskab.
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VIGERSTED IDRÆTSFORENING
Vigerstedhallen, Ågerupvej 1, Ringsted
Niels Larsen tlf. 31 62 76 07 
www.vigersted-if.dk

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

Karina Kristensen, Degnebakken 43
Tlf. 21 42 12 10

Charlotte Sharpe, Skovbakken 27
Tlf. 28 93 35 76
vigerstedif@gmail.com
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VIGERSTED IDRÆTSFORENINGVIGERSTED IDRÆTSFORENING
www.vigersted-if.dk
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PLEJECENTER ORTVED

Roskildevej 498, Ringsted
Tlf. 57 62 77 40

Leder Thomas Paludan
Tlf. 57 62 77 45

KÆRE PUBLIKUM

Tusind tak for det gode fremmøde til 
vores revy. Vi håber, at I morede jer 
lige så godt, som vi gjorde det oppe 
på scenen.

Vi undskylder, at vi ikke fik lagt skri-
veredskaber ud på bordene fredag, 
men vi er sikre på, at I har bestået 
og kan kalde jer »vigerstedindiane-
re« fremover.

Hilsen 
 Vigersted-dilettanten.

HYGGEBOLD OG FYLDTE HOLD
Gymnastikafdelingen i VIF er bredt favnende og er altid åben over 
for nye hold og nye muligheder. Gennem sommermånederne mø-
des en flok fra Vigersted og omegn og spiller »hyggebold« på fod-
boldpladsen udendørs om onsdagen. Men i vinteråret er det både 
for mørkt og koldt at spille der. I denne sæson har VIF været så 
heldige, at vi har fået tilbudt en ekstra haltid af Ringsted Kommu-
ne. Derfor er det nu muligt spille »hyggebold« hver torsdag i hallen 
for alle over 14 år. Det vil således blive muligt at tilmelde sig holdet 
via VIFs hjemmeside. Som navnet antyder, så er der tale om, at alle 
er velkomne uanset niveau, og at det primært handler om at mo-
tionere i hyggeligt selskab. Man er naturligvis hjertelig velkommen 
til at komme og prøve nogle gange før end man tilmelder sig hol-
det. Holdet har sin egen Facebook-gruppe »Hyggebold i Viger-
sted«, som man meget gerne må blive medlem af. 

I resten af gymnastikafdelin-
gen er sæsonen nu også i 
fuld gang og mange af vores 
hold er således fyldt helt op. 
Men der er i skrivende stund 
heldigvis stadig enkelte ledi-
ge pladser på nogle hold. Det 
er muligt at melde sig til føl-
gende hold i gymnastiksalen 
på Vigersted Skole: yoga om 
onsdagen, jumping fitness om 
torsdagen samt zumba om 
tirsdagen. De mindste børn 
kan i selskab med deres for-
ældre stadig nå at melde sig 
til gymnastik i hallen om lør-
dagen klokken 8. På inliners-
holdet er der også plads til at 
familien kan dyrke idræt sam-
men; holdet træner både tirs-
dag, torsdag og lørdag, og 
man bestemmer selv, om man 
vil komme en eller flere gange 
om ugen. 

Så hvis du har lyst til at dyrke 
Venskabeligt Idræt i Fælles-
skab, så er det ind på VIF´s 
hjemmeside og meld dig og 
resten af familien til et af vo-
res mange hold.

Vi glæder os til at se dig.

Venlig hilsen Forkvinderne i Gymnastikafdelingen
Bianca Olsen, Marianne Sørensen og Lene Lundgren

formand.gym.vif@gmail.com

På inliners-holdet udfordres 
balanceevnen, når der bl.a køres 
på et ben. Clara Lundgren fra 5. 

klasse øver sig her i wheeling, 
hvor man kun kører på et enkelt 

hjul. Hele familien er velkomne på 
inlinersholdet - uanset niveau. 

Holdet glæder sig til årets 
opvisning d. 11. marts 2023.

HUSK
Gymnastikopvisning lørdag d. 11. marts 2023
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Vinteren i reservatet kan være 
med store mængder vand, smukt 
snedækket eller med flotte iskry-
staller. 
Næste års arrangementskalender er 
under udarbejdelse og vil snart være 
tilgængelig på hjemmesiden. Lige nu 
tegner det til 15 - 20 forskellige mu-
ligheder for guidede ture om fugle og 
planter, eksterne ture og meget mere. 
Herunder også de populære natur-
oplevelser for børn, hvor de kan fiske 
eller undersøge forskelligt fra vandet 
eller på land.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til 
foredraget af den kendte biolog og 
forfatter Michael Stoltze under titlen 
”Sommerfugle i have og natur mv.” 
Michael har en baggrund fra bl.a. 
Zoologisk Museum, Miljøministe-
riet og Danmarks Naturfredningsfor-
ening. Og han har en sjælden evne til 
at sætte naturen ind i det helt store 
perspektiv. I forlængelse af foredra-
get holder vi årets generalforsamling. 
Igen i år i Vigersted Forsamlingshus. 

FUGLERESERVAT.DKFUGLERESERVAT.DK
www.fuglereservat.dk

 31852. Send herefter en mail til  
 kasse@fuglereservat.dk og opgiv  
 dit navn, adresse, telefon og mail.  
 Så modtager du et medlemskort 
 på mail, når betalingen er regi-  
 streret. Du modtager også 5-6 
 nyhedsbreve om året. Husk at   
 medlemskaber følger kalenderåret.

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

På hjemsiden kan du også se de plan-
lagte arbejdsdage i reservatet. Her er 
alle medlemmer velkommen til at give 
en hånd med.

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

Mail: info@fuglereservat.dk

FÅ OGSÅ VINTERENS OPLEVELSER I FUGLERESERVATET

FOREDRAG 
•  »Sommerfugle i haven og naturen«. 
 Forfatter og biolog Michael Stoltze
 21. februar kl. 18.00-19.30 i 
 Vigersted Forsamlingshus. 
 Mere information følger på hjem- 
 mesiden og i Nyhedsbreve. Der  
 må forventes tilmelding, da vi skal  
 tilpasse antal deltagere til forsam- 
 lingshusets kapacitet. Foredraget
 støttes af Temaudviklingspuljen  
 i Ringsted Kommune. Der vil kun- 
 ne købes drikkevarer og evt. en  
 mindre anretning.

GENERALFORSAMLING  
•  21. februar kl. 20.00-21.30  
 i Vigersted Forsamlingshus,  
 Vigersted Bygade 41, 4100  
 Ringsted. Generalforsamlingen  
 afholdes i forlængelse af fore-  
 draget med Michael Stoltze. 

 Dagsorden og indhold i henhold  
 til foreningens vedtægter. 

INDMELDELSE
•  Betal kr. 200 til konto: 6823- 
 1022168 eller på MobilePay   

5



6

Køb en aktie til mig i hundeskoven!

www.vigersted.net

VIGERSTED LOKALRÅDVIGERSTED LOKALRÅD
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I september måned inviterede Vi-
gersted Lokalråd til arbejdsdag i by-
midten, hvor vi fik luget bøgehække 
og snebær-buske. En stor tak til de 
borgere som valgte at bruge et par 
timer på at forskønne bymidten til 
glæde for alle. Vi planlægger frem-
over at have en arbejdsdag i foråret 
og efteråret, så ukrudtet ikke vokser 
os over hovedet. Hold gerne øje med 
Facebook i Vigersted gruppen, hvor 
vi vil informere om arrangementet, 
når tiden nærmer sig. 

Efter henvendelse fra Lokalrådet har 
Ringsted kommune sat en skralde-
spand ved lågen til hundeområdet 
ved Vigerstedvej. Vi håber, at den vil 
blive taget godt imod og i brug.

Med de stigende energipriser og 
materialemangel er Lokalrådet gået i 
gang med at undersøge muligheden 
for at skabe en lokal fjernvarme. Der 
er mange muligheder og undersøgel-
ser der skal vendes og drejes, men 
det bliver en spændende proces. Vi 
har haft lavet en meningsmåling på 
Facebook i Vigersted gruppen, hvor 
man kunne give sin mening til kende. 
Hvis man ikke har haft muligheden, 
men gerne vil være med (passiv el-
ler aktiv), så kontakt os endelig. Vores 
kontakt information findes på Viger-
sted.net.

Vigersted er et skønt sted at bo og 
mange vælger heldigvis at flytte her-
til. Lokalrådet vil derfor gerne invitere 

alle nytilflyttede i 2022 til Nytårskur 
d. 15. januar kl. 14.00 i Forsam-
lingshuset, hvor Lokalrådet er vært 
for lidt kransekage og bobler. Her har 
I mulighed for at møde os og møde 
de andre nytilflyttere samt stille os 
spørgsmål omkring landsbysamfun-
det og hvad Vigersted kan tilbyde.

Går du rundt med lyst til at planlægge 
et arrangement eller et større projekt, 
som du synes kunne gavne Vigersted, 
så tag gerne fat i os fra Lokalrådet. 
Vi kan både være behjælpelige med 
kontakter, men også tage en snak om 
evt. fonde der kunne søges og hjælpe 
med at realisere planerne.

På vegne af  Vigersted Lokalråd
Pernille Bjarup Hansen

LOKAL FJERNVARME OG NYTÅRSKUR

Arbejdsdag september 2022.

Køb en støtteaktie i hundeområdet og støt lokalrådets arbejde med at ved-
ligeholde hundeområdet. Valgfrit beløb - dog mindst 100 kr. pr. aktie. På 
aktien skriver vi beløb samt navn på hund eller ejer og afleverer den i post-
kassen på din adresse i lokalområdet. 

Send SMS med oplys-
ningerne til Berit Galberg 
på 22212325 og betal 
via mobilepay. Aktien kan 
også efter aftale betales 
og afhentes på Ejdamsvej 
31, Vigersted.

JULEGAVEIDÉ TIL HUND OG HUNDEVENNER
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Vigersted Lokalråd indkalder hermed til generalforsamling i Vigersted 
Forsamlingshus søndag d. 5. februar kl. 14. Dagsorden ifølge vedtæg-
terne, der kan læses på www.vigersted.net

Kom og hils på lokalrådet og hør mere om, hvad der rører sig omkring 
lokalrådets arbejde. Har du lyst til at deltage i lokalrådsarbejdet, så kon-
takt Berit Galberg på 22 21 23 25 og hør nærmere. Vi byder på kaffe 
og kage. 

På gensyn. Vigersted Lokalråd

GENERALFORSAMLING

Generalforsamling 2021 
med Corona-afstand.

Onsdag d. 18. januar kl. 19.30 - 21.30 med titlen: 
»Vigersted Forsamlingshus -120 år med 
hverdag og fest« 

Lokalrådets historiegruppe indbyder til endnu 
en historieaften med lokalhistorie. Historien 
om Vigersted Forsamlingshus rummer mange 
aspekter. I aftenens beretning kommer vi for-
bi den spæde start i 1903. Der bliver fortalt 
anekdoter om forsamlingshusværter og begi-
venheder i forsamlingshuset. Forsamlingshu-
senes betydning før og nu bliver belyst. Meget 
af interiøret er bevaret, og det bliver trukket 
frem i lyset. Mange mennesker har været igen-
nem huset, mange har glade minder. Der bli-
ver plads til, at tilhørerne kan fortælle deres 
personlige erindringer. Skulle nogen ligge inde 
med billeder eller genstande, der kan belyse 
historien, så vil vi være meget glade for at få lov til at se dem.

Arrangementet koster 35 kr., men så serveres der også kaffe & kage. Øl og vand kan købes.          

Yderligere oplysninger Berit Galberg 22 21 23 25. Tilmelding på vigersted.nemtilmeld.dk fra lørdag d. 10. december.

Der er dyrket meget gymnastik i 
Forsamlingshuset gennem tiderne. 

HISTORIEAFTEN I VIGERSTED FORSAMLINGSHUS 
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Michael Chiamchanthuek
Smålodsvej 35, 4100 Ringsted

Tlf. 57 52 52 57
Mobil 40 51 40 75

Hovedgaden 12 • 4140 Borup 
Telefonummer til alle afdelinger

 57 52 73 48 
Åbningstider alle dage:

Butik og slagter kl. 8 - 20
Bageri kl. 6 - 20

Søndag den 19. februar kl. 11.30

Akvititetsudvalget håber 
at se rigtig mange ud-
klædte børn og voksne 
til en hyggelig faste-
lavnsfest. Der er 4 tøn-
der, der skal slås ned - 3 
til børn og 1 til voksne 
- alle fyldt med slik. 
Fastelavnsboller, kaffe og 
kolde drikke til alle. Pris 
35 kr. pr. person. Børn 
under 2 år er gratis.

Der er brug for praktiske 
hænder til at arran-
gere 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 fastelavns-
fest.

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

Yderligere oplysninger Charlotte Sharpe 28 93 35 76 eller charlotte.sharpeee@gmail.com

FASTELAVN I VIGERSTED HALLEN

www.vigersted.net

VIGERSTED LOKALRÅDVIGERSTED LOKALRÅD

  

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

 

Kattekonger og- dronninger samt sjovest udklædte
 hyldes i Vigested Hallen med kæmpe hurra.
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Der var fest i 
valgcaféen den 
1. november.

VIGERSTED FORSAMLINGSHUS VIGERSTED FORSAMLINGSHUS 
www.vigerstedforsamlingshus.dk

Så bliver det officielt, at Husets slogan 
fremover bliver som i overskriften. Me-
get betegnende, idet der hvert år er 
tæt på 100 arrangementer, som afvik-
les. Nogle af dem er private fester, men 
rigtig mange er arrangeret af og for alle 
borgere i Vigersted Sogn, og hvem der 
ellers har lyst til at deltage.

FÆLLESSPISNINGER
En af de aktiviteter, der virkelig blom-
strer, er fællesspisningerne. De arran-
geres af De Frivillige til Fællesspisning 
i Vigersted. De har en Facebookside, 
som alle kan melde sig ind i og følge. 
Deltagerantallet til fællesspisningerne 
ligger stabilt på 60 eller flere. Arran-
gørerne har besluttet sig for at tage 
en rundtur til alverdens køkkener. I de 
foreløbigt afholdte fællesspisninger har 
vi besøgt køkkener i Danmark, Indien, 
Louisiana, Italien, Mexico og Indone-
sien. I næste omgang bliver det en tur 
til Texas, hvor Chili con Carne står på 
menuen.

Alle fællesspisningerne donerer over-
skuddet til tagkontoen. Typisk vil over-
skuddet ligge på omkring 2.500 kr.  
Gæsternes alder går fra børn, unge, 
yngre, midaldrende, ældre og gamle.

Det er et arrangement, hvor mange del-
tager i planlægningen og endnu flere 
deltager i oprydningen.

VIGERSTED FORSAMLINGSHUS - DE HUNDREDE HÆNDELSERS HUS.

SØNDAGSCAFÉ
Næste år vil vi prøve at få gang i søn-
dagscaféer en gang om måneden. I 
den forbindelse vil vi gerne høre fra 
folk, der har lyst til at være med til at 
arrangere dem.

Den 30. oktober lavede vi en prøve. 
Her dukkede voksne og børn op og der 
blev spillet og hyggesnakket i 3 timer. 
Et af omdrejningspunkterne ser ud til 
at blive spil af forskellig art, men igen 
er samværet, hyggen og snakken i høj-
sædet.

VALG
I forbindelse med folketingsvalget den 
1. november lavede vi for første gang 
valgcafé. Sikken en fest. Der var rigtig 
mange forbi til en forfriskning og en 
snak med bekendte og ubekendte (x). 
De små valgsteder kan noget helt andet 
end hovedbyens upersonlige kæmpe 
valgsteder. Der er 1004 valgberettige-
de i Vigersted Sogn. 850 vælgere valg-
te at lægge vejen forbi forsamlingshu-
set. Omkring 100 besøgte caféen. Det 
er ikke noget Støtteforeningen bliver rig 
af, men til gengæld er det en hændel-
se, der er helt i overensstemmelse med 
forsamlingshusenes oprindelige formål: 
At være et sted, hvor man bl.a. kunne 
mødes om politiske handlinger.

GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til generalforsamling i 
Støtteforeningen for Vigersted Forsam-
lingshus mandag den 20.3.2023 kl. 
19.30. Dagsorden ifølge vedtægterne, 
som kan ses på foreningens hjemme-
side. For at have stemmeret, skal man 
være medlem af foreningen. Medlem-
skab koster 300 kr. om året og løber 
fra 1. januar til 31. december. 

I Vigersted Forsamlingshus, som drives 
af frivillige i Støtteforeningen for Viger-
sted Forsamlingshus, bestræber vi os 
for at være rammen om så mange fæl-
lesskaber som muligt. Dertil prøver vi 
at opretholde muligheden for at fejre 
sine private livsbegivenheder. 

Siden foreningen overtog huset fra 
Ringsted Kommune 1.1.2021 er antal-
let af aktiviteter bare steget. Flere og 
flere beboere har meldt sig ind i Støt-
teforeningen. Antallet af medlemmer 
(husstande) var i 2022 over 100.

Man kan læse mere om huset på www.
vigerstedforsamlingshus.dk. Billetter 
til arrangementer i Vigersted Forsam-
lingshus købes på vigersted.nemtil-
meld.dk

På bestyrelsens vegne
Torben Dan Jensen

Sekretær i Støtteforeningen for Viger-
sted Forsamlingshus

22 44 85 74

SÅDAN BLIVER 
DU MEDLEM

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

Husk navn og mailadresse.

Tagaktier købes på samme 
måde.

Travlhed i køkkenet til fælles-
spisning d. 8. november.
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Søgade 26, 4100 Ringsted

Søgade Begravelse
3639 5810

Folkeskolens prøvekarakterer for 
9. klasserne på Vigersted Skole 
2021/2022 placerer skolen over 
landsgennemsnittet i Danmark. 
Udskolingslærerne er glade for 
resultatet og peger på en række 
tiltag som forklaring på skolens 
fine placering.

At Vigersted Skole i nogles øjne må-
ske har haft et lidt dårligere ry end 
andre skoler, er noget man fra både 
ledelses- og medarbejderes side har 
forsøgt at arbejde sig væk fra. De 
positive resultater viser sig i daglig-

dagen, og glæden ved at prøveka-
raktererne placerer sig over lands-
gennemsnittet, registrerer man som 
et positivt out-come af det daglige 
skolearbejde.

HVAD BETYDER DET FOR EN 
LANDSBYSKOLE SOM VIGER-
STED SKOLE, AT I LIGGER OVER 
LANDSGENNEMSNITTET?

CN (Charlotte Nørgaard): Det betyder 
meget med et godt ry og en god om-
tale. Det er da fedt at kunne sige, at vi 
på landet eller Vigersted Skole også 
kan noget. 

VAR DET FORVENTET, AT VIGER-
STED SKOLE SKULLE LIGGE OVER 
LANDSGENNEMSNITTET? 
LØ (Lars Østergaard): Nej det var en 
positiv overraskelse for os alle. Men vi 
gør det ret tidligt klart for eleverne, at 
der er en eksamen. Og så arbejder vi 
hen imod den. 

CN: Vi har ambitioner på elevernes 
vegne, og stiller nogle krav til dem. 
Men vi stiller også krav til os selv. Og 
det her er vel konklusionen på, at vi 
har opnået et tilfredsstillende resultat. 

ADSKILLER VIGERSTED SKOLE  
SIG FRA ANDRE FOLKESKOLER? 
CN: Ja det gør vi blandt andet med 
vores periodelæste fag. I periodelæ-
ste fag læser man hos os årsnormen 
på et halvt år. Det kunne være f.eks. 
seks timers fokuseret tyskundervis-
ning ugentligt med en afsluttende ek-
samen op til jul. Man koncentrerer sig 
om nogle fag og får så færre eksami-
ner til sommer, hvilket letter presset 
på de unge mennesker. Det var der 
lidt modstand på, da vi startede spe-
cielt fra forældrene.

VI HAR AFSKAFFET LÆSEFERIEN,  
SOM MAN KENDER DEN
LØ: Og det betyder, at helt konkret 
at Vigersted Skole har afskaffet læ-
seferien for i stedet at beholde ele-
verne på skolen. Hermed undgår vi, 
at der for nogle elever i en læseferie 
ikke sker så meget fagligt. Når vi har 

VIGERSTED SKOLES PRØVEKARAKTERER OVER LANDSGENNEMSNITTET

VIGERSTED SKOLEVIGERSTED SKOLE
www.vigersted-skole.dk

Danskernes foretrukne 
bank 13 år i træk

K Å R ET  SO M

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

Voxm
eter, 2022

Nørregade 25  |  ringsted@al-bank.dk

Køgevej 3 · 4100 Ringsted
Tlf. 57610948 · www.aahøjcykler.dk

Lærer Charlotte Nørgaard og lærer 
'Lars Østergaard foran Vigersted Skole.
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Osted Slagter og selskabslokale
v/ Kennet Hansen

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

eleverne her hos os, kan vi give dem 
inputs til, hvad de kan gøre til eksa-
men, hvis de er i tvivl. Så i stedet gen-
nemlæser eleverne deres pensum på 
skolen, og har mulighed for at stille 
spørgsmål eller få et brush-up på ting, 
de er i tvivl om. 

JUSTERING AF RAMMER   
OG NIVEAUDELING
Vigersted Skole har de senere år la-
vet tværfagligt og niveaudelt under-
visning. Her har man haft tre lærere 
på to klasser med en niveaudeling af 
eleverne. Det har givet mindre hold 
og tilgodeset skolens IKT-elever (ord-
blinde). Nogle IKT-elever kan være 
dygtige til rigtig mange ting, men 
udfordrede på stavning og læsning. 
Med disse rammer har det været 
muligt både at lave en indsats for de 
ordblinde, men også en indsats for de 
særligt dygtige elever. 

»Jeg tror, at eleverne føler at de har 
fået den undervisning, der passer til 
dem. Fremfor hvis man er en hel klas-
se, så kan det være svært at komme 
ud til alle, og det tror jeg er en af 
de store gevinster,« udtaler Charlotte 
Nørgaard.

HVAD BETYDER DET FOR VIGER-
STED SKOLE AT VÆRE KENDT 
FOR AT MODTAGE MANGE ORD-
BLINDE ELEVER?
CN: Det er for det første ikke negativt 
at være ordblind, men synet fra om-
verdenen har måske været skeptisk. 
Og jeg synes da, at det er positivt, og 

at vi kan være stolte af, at vi herude 
er dygtige til at løfte alle. 

LØ: Vi har formået at ændre den for-
fejlede antagelse om, at de ordblinde 
ikke kan noget. Vi har formået at få 
IKT-eleverne til at udnytte tiden og de 
hjælpemidler, de har. Vi har speciali-
serede lærere til at støtte op omkring, 
at eleverne husker at bruge IKT-hjæl-
pemidlerne, og at de gør det på den 
rigtige måde. 

Hvis jeg kigger på den 9. klasse, hvor 
jeg havde seks eller syv IKT-elever, så 
blev de fleste jo siddende indtil de var 
helt færdige. De gav sig tiden til løse 
opgaverne og udnyttede tiden fuldt 

ud. - Og de var klar over, at de havde 
muligheden for at lave et godt resul-
tat med de hjælpemidler, som er til 
rådighed. 

HVILKET RY HAR VIGERSTED 
SKOLE I FORHOLD TIL ANDRE 
SKOLER I KOMMUNEN?
CN: Vores Ry har været, at hvis der 
ikke er andre, der kan tage dem - så 
tager de dem bare derude på Viger-
sted Skole. De kan tage hvad som 
helst. Det er det samme i forhold til 
trivsel, vi har også fået mange elever, 
der har haft svært ved at tilpasse sig 
i normale klasser, og dem synes jeg 
faktisk også, at vi har været gode til 
at takle. 

Folkeskolernes afgangsprøve landsgennemsnit.
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Skovbo Begravelsesforretning 
- en del af Bedemand Berner 

 

  Din lokale bedemand 

   Søren Schwartzkopf 
  57527105 

 
            Når tillid og erfaring betyder noget 

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



12

VIGERSTED SKOLEVIGERSTED SKOLE
www.vigersted-skole.dk

VIGERSTED BØRNEHUS

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

Bestyrelsesformand: 
Mary Petersen, tlf. 53312801, 
petersen360@gmail.com

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

Skoleleder
Annette Hjorth tlf. 5762 7602

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

Viceskoleleder 
Pia Jørgensen Gabel
tlf. 5762 7603

Skolebestyrelsesformand
Pia Rinas
Kontakt via Aula

RINGSTED DAGPLEJE
Leder Lone Schiøtt
Tlf. 57 62 81 20 FAKTA

Lars Østergaard, kommer fra 
privatskole i Nordsjælland og 
er nu lærer i tysk og matematik 
på andet år på Vigersted Skole.

Charlotte Nørgaard er lærer i 
dansk, geografi og madkund-
skab på Vigersted Skole på ti-
ende år og har tidligere været 
på Valdemarskolen i Ringsted. 

TROR I AT DET FAKTUM, AT 
SKOLEN PLACERER SIG OVER 
LANDSGENNEMSNITTET, VIL FÅ 
INDVIRKNING PÅ SKOLENS RY?
LØ: Jeg tror, at der er mange, der er 
forundrede. Vigersted er jo bare en 
landsbyskole, og der skal de bare 
ud, dem der ikke kan det helt store 

hverken socialt eller fagligt. Det har 
vi fået vendt lidt op og ned på nu, og 
det kan vi da godt klappe os selv på 
skuldrene over. 

Det er muligt at 20/21 var en god 
årgang, og at årgang 22/23 ikke får 
samme resultat. Men jeg er da slet 
ikke i tvivl om, at vi også her kommer 

ud med et godt resultat. Måske bliver 
det ikke højere end landsgennem-
snittet, men sådan vil det jo svinge. 
Som det ser ud pt., så har vi nogle 
årgange, som vi ser frem til at få til 
eksamen allerede nu. 

LEDELSEN FORTÆLLER, AT 
VIGERSTED SKOLE HAR EN 
AMBITION OM AT UDDANNE 
NYSGERRIGE, VIDENDE OG 
KOMPETENTE MENNESKER I 
FÆLLESSKABET MED ANDRE. 
HVORDAN SER DET UD I 
PRAKSIS?
CN: Det er det, vi hver dag arbejder 
hen imod. Vi prøver at se hverdagen 
fra elevernes synspunkt. Vi prøver at 
connecte på deres niveau også i pau-
serne.

LØ: Det betyder noget for eleverne, 
at vi kan sætte os ned til eleverne 
og spille kort, spise madpakker eller 
snakke med dem i pauserne. Det er 
ikke et must for os at komme ind i 
personalerummet i pauserne. Det er 
som om, at det bare er hyggeligt eller 
normalt her på skolen. Vi er sammen 
allesammen. Vi har ikke nogen der si-
ger, det gider vi ikke eller noget. Vi 
gider hinanden allesammen.

Anders Fromberg

Folkeskolernes afgangsprøve Vigersted Skole gennemsnit. 
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DE GRØNNE PIGESPEJDEREDE GRØNNE PIGESPEJDERE
www.vigerstedspejder.dk

»DET HAR JEG ALDRIG PRØVET FØR, SÅ DET KLARER 
JEG HELT SIKKER« - PIPPI LANGSTRØMPE

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

Mail: dgpigespejderibjerghytten
@gmail.com

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

»Spilop-spejd«: Tina   
tlf. 2891 0297 

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

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

Tovholder seniorer: Laura, 
 lauraperby@gmail.com

Vi spejdere i Vigersted gruppe arbej-
der for at skabe selvværd og selvtillid 
helt ind i marven hos pigerne. Selv-
værd er nemlig ikke noget, som man 
bare har, det er noget, som kræver tid 
og energi at bygge op. Et menneske 
med et grundlæggende godt selv-
værd tænker positivt om sig selv. 
Dette menneske tænker: »Jeg er god 
nok, som den jeg er - bare fordi jeg er 
den, som jeg er og ikke fordi, jeg er 
god til noget«. Denne grundholdning 
er det, som det at gå til spejder ska-
ber hos pigerne. Vi giver dem mod på 
livet i de svære tider, vi kæmper for 
hver og en i spejdergruppen. Til spej-
der behøver pigerne ikke at præstere, 
eller at forsøge at være noget, som 
de ikke er. Vi ser hellere en pige gå 
op i, at hun godt kan, også selvom 
hun ikke har prøvet det før.

Pippi Langstrømpes berømte citat 
»Det har jeg aldrig prøvet før, så det 
klarer jeg helt sikkert.« Det citat hæn-
ger flot på vores væg i spejderhytten, 
og det er der, for at minde pigerne 
om, at de kan mere, end det de tror, 
og 10 gange mere end deres foræl-
dre tror. Godt selvværd og selvtillid er 
et godt kompas igennem livet, det gi-
ver grobund for godt humør og mod-
standskraft, når livet giver knuder.

Spejderlivet giver pigerne mulighed 
for at opbygge selvværd og selvtillid. 
De andre spejdere ser alt det, som en 
pige er god til, men også de svage 
sider af hende. Dem hjælper vi alle 
hende til at styrke. 

Pigerne får tid til at være sig selv 
og fortælle om deres dag, da de 
alle har behov for det. Til spejder 
respekterer vi pigernes grænser, 
og støtter dem, når grænserne 
skal brydes for at opleve, at de 
kan noget, som de ikke troede, at 
de kunne. Til spejder lærer vi pigerne, 
at det er helt okay at lave fejl. Faktisk 
ser vi gerne, at de laver så mange fejl 
som muligt, da det giver gruppen mu-
lighed for at lære en anden måde at 
løse en opgave på. Alle kan gå forkert 
på et natløb, hvor de skal finde vej 
gennem at finde det rigtige svar på 
en opgave, men en enkelt fejl øde-
lægger ikke oplevelsen i gruppen. 
Det er nemlig noget, som kan snak-
kes om, og alle hører om deres ople-
velse af de gik forkert. 

De fleste piger giver udtryk for, at det 
er rart med gode råd, når de er i tvivl 
om den rigtige tilgang til at løse en 
opgave. Råd givet på en måde, der 
styrker dem i valget af, hvordan de vil 
løse opgaven. Spejderlederne lytter, 
ser og hjælper, hvis det går helt galt.

Spejder er derfor en fuldstændig an-
derledes oplevelse end det, som pi-
gerne oplever i skolen, hvor der er 
meget fokus på, hvad andre synes 
om dem. Til spejder får pigerne får 
venner for livet, de får kompetencer, 
talent og meget mere. 

Nadja Gylling Jørgensen,
Leopard troppen

At prøve at løse en frimurerkode, som 
gruppen ikke har prøvet før, styrker både 

den enkeltes selvværd og gruppens 
evne til at samarbejde, hvis de rette om-
givelser er til stede. Spejderledere sikrer 
disse rammer, så pigerne oplever lyst til 
læring og ikke konkurrence kultur, som 

de oplever i skolen.

 
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

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



KVÆRKEBY FRISKOLEKVÆRKEBY FRISKOLE

Så er vi i gang med vores 10. skoleår 
her på Kværkeby Friskole og her sker 
virkelig mange ting på vores skønne 
skole. 

Børnene nyder nu godt af, at der ikke 
er flere restriktioner, så de igen kan 
lege på tværs af klasserne. Det er 
dejligt at de kan være sammen i em-
neugerne, i SFO’en og at 0. klasserne 
i år har kunne være meget sammen 
med deres blomstervenner fra 5. klas-
se. Alle både børn og personale ny-
der, at vi igen kan lave ting på tværs 
af klasserne efter nogle tunge og op-
delte Corona-år.

I skrivende stund er vi i gang med at 
finde vores nye skoleleder der skal 
starte d. 1. februar 2023. For vores 
skoleleder gennem næsten 8 år Jan 
opsagde sin stilling i august med 6 
mdr.’s varsel, så vi har haft god tid til 
at finde en ny skoleleder. 

Jan har gennem sine næsten 8 år som 
skoleleder på Kværkeby Friskole, gjort 
en stor indsats for vores lille skole og 
vi har været glade for at have ham 
som skoleleder.  Vores skole har nu et 
godt fundament, en god skolekultur 
og ikke mindst dygtige og kompeten-
te ansatte. Jan har sammen med per-
sonale og bestyrelse aktivt arbejdet 
for at Kværkeby Friskole skulle lykkes 
og blive en solid aktør blandt andre 
private- og friskoler i Ringsted Kom-
mune. Hvilket skolen er i dag. 

Vi er kede af at Jan vælger at stoppe 
som skoleleder, men har fuld forståel-
se for Jans ønske om at prøve kræfter 
med noget andet. Bestyrelsen og sko-
lens ansatte ønsker ham det bedste i 
fremtiden.

I starten af november havde vi 
ansøgningsfrist og i løbet af novem-
ber finder vi ud af, hvem vores nye 
skoleleder 
skal være 
og hvem 
der skal 
forsætte 

0-6. klasse på 1,5 time gik eller løb 
på 3 eller 5 km-ruterne igennem 
Kværkeby. Den klasse der gik flest 
km pr. elev var mellemste 6. de gik/
løb i gennemsnit 10,2 km pr. person 
og vandt derved vandretrofæet »den 
gyldnesko«. 

Den klasse der tilsammen gik flest km 
var sidste års vindere nemlig Yngste 
3 der gik 234 km til sammen (de fik 
dog lidt hjælp af nogle forældre).

Vores ældste klasser var i denne uge 
i erhvervspraktik og havde en spæn-
dende og lærerig uge.

ARBEJDSDAG
2 gange om året har vi arbejdsdage 
som planlægges af pedel, ledelse og 
bestyrelsen og alle forældre inviteres 
med.

I oktober havde vi arbejdsdag hvor 
ca. 80 forældre og børn mødte op 
og knoklede for at vedligeholde vo-
res skole fra 8.30 -15.30. Der blev 
klippet hæk, vasket og malet garde-
rober i indskolingen, malet område 
på ældste gangen og på gangen ved 
Midtpunktet, malet i det nye gruppe-
rum på ældste gangen, gjort hoved-
rent og flyttet rundt på lærerværelset, 
flyttet knager, malet knager, flækket 
brænde, lavet forlængerledninger til 
de ældste klasser, fjernet køkken i 
indskolingen og i stedet opsat tekøk-
ken, sat trolltekt plader op på ældste-
gangen og i 2 nye grupperum, ordnet 
fodboldbane og sandkasse, tætnet 
vinduer, pudset vinduer mm.

det gode arbejde med at videreud-
vikle vores dejlige lille skole. Når an-
sættelsesudvalget og bestyrelsen har 
fundet den rette kandidat til stillingen, 
skal der afholdes en ekstraordinær 
generalforsamling, hvor vedkomne 
præsenteres. Det er nemlig på gene-
ralforsamlingen, at en ny skoleleder 
ansættes.

EMNEUGE OG MOTIONSDAG
Nu hvor alle Corona restriktionerne 
er væk og alle elever igen kan være 
sammen, har skolens personale be-
sluttet, at vores scene skulle have 
nyt liv. Derfor var der i ugen op til ef-
terårsferien emneuge, hvor der blev 
knoklet med at male vores scene, 
bygge kulissekasser, lavet masker, 
danset og sunget. En del af maskerne 
kan ses på væggen i festsalen.

Derudover har vi arvet en masse 
skønne børnekostumer af Vigersted 
Dilettant som ikke længere laver bør-
neteater. Vi har lavet en aftale om, at 
de altid er velkomne til at komme og 
låne dem, hvis de skal lave børnetea-
ter igen. Det er virkelig dejligt at arve 
så mange fine kostumer, hvor der er 
lagt mange timers arbejde og hjerte-
blod i. Vi glæder os til at give kostu-
merne nyt liv hos os. 

Der skal lyde et kæmpestort TAK til 
Vigersted Dilettant, for at vi må arve 
alle de kostumer, I har knoklet med at 
lave gennem de sidste mange år.

Emneugen sluttede af med skoler-
nes motionsdag hvor alle elever fra 

www.kvaerkebyfriskole.dk

DER SKER VIRKELIG MANGE TING PÅ VORES SKØNNE SKOLE

Skolernes  
motionsdag.

Vinderne af  vandrepokalen »Den Gyldnesko« 
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Det er altid virkelig hyggeligt på disse 
dage, hvor vi som forældre taler sam-
men på kryds og tværs mens vi arbej-
der og når vi spiser morgenmad og 
frokost sammen. Det styrker virkelig 
fællesskabsfølelsen om at det er »vo-
res skole«.

SFO
I juni fik vi ny SFO-leder Søren Kiss 
efter vores tidligere SFO-leder gik på 
pension. Nu har Søren haft sin daglige 
gang på skolen noget tid og persona-
let og han har fundet hinanden og sat 
gang i en masse spændende projek-
ter. Søren udtaler: »Vi har talt om vo-
res vision for SFO og er kommet frem 
til at: Vores vision er at SFO'en skal 
være et trygt og udviklende pædago-
gisk fritidstilbud til skolens børn i 0. 
klasse til 3. klasse inden for rammerne 
af  Kværkeby Friskoles værdigrundlag. 
Her skal trivsel, leg og læring skabe 
gode muligheder for et meningsfuldt 
fritidsmiljø, så børnene udvikler de-
res sociale kompetencer. SFO'en skal 
være en velfungerende pædagogisk 
arbejdsplads der er i udvikling og sam-
arbejde med resten af  skolen. 

I vores SFO lader vi os inspirere af  fri-
tidspædagogikken, derfor er vores akti-
viteter tilbudsbaserede, og det betyder, 
at børnene selv træffer valg i forhold 
til, hvad de vil bruge deres egen tid til. 
Vi mener, det giver mulighed for vigtig 
social læring at have medindflydelse.

Vi laver hver fredag en aktivitetsplan 
for den kommende uge, som sendes ud 
til forældrene og hænges op i SFO’en.

Fri leg kan være identitetsskabende, 
strukturskabende og kan styrke børne-

nes kommunikations- og forhandlings-
evner. Valgfri aktiviteter giver børnene 
mulighed for at gøre sig erfaringer om 
til- og fravalg og konsekvenserne ved 
disse valg

Der er mulighed for fordybelse og at 
dvæle ved noget, og også mulighed 
for at kunne skifte aktivitet. Vi vil gerne 
styrke børnenes oplevelse af, at det er 
deres egen tid. Nogle børn skal indi-
mellem udfordres til at vælge nye akti-
viteter, og andre børn skal støttes i at 
være vedholdende i deres valg.

Vi arbejder ud fra en anerkendende til-
gang til børnene. Anerkendelse hand-
ler ikke kun om enighed, ros og positiv 
bekræftelse, men mere om en grund-
læggende indstilling til børnene som 
ligeværdige trods uenighed og forskel-
lighed. Anerkendelse styrker barnets 
oplevelse af  at blive set, hørt, forstået 
og at lære sig selv at kende. 

Vi arbejder i øjeblikket i vores lokale 
»hemserummet« med at skabe en mas-
se rum i rummet, hvilket betyder, at vi 
i vores SFO-lokale har indrettet det på 
en måde der gør at børene har mange 
muligheder for at lege, spille, være 
kreative, lære, hygge og slappe af. Der 
er kommet nye malerier på væggene 
og bordene som en af  vores dygtige 
medarbejdere har tegnet.

Det er en proces vi er i gang med nu, 
hvor vi har valgt at inddrage børnene 
så meget de har lyst og det er muligt 
bl.a. med at male. Så føler de nemlig 
også endnu mere, at lokalet er deres 
helt eget. Lige nu er Pokemon det helt 
store blandt børnene i indskolingen og 
derfor har vi lavet et helt unikt poke-
mon-bord til stor glæde for børnene. Vi 

har også startet en pokemon turnering 
op.

Vi glæder os utroligt meget til at loka-
let står færdigt, men vi har ikke travlt 
med at nå det. 

Udover vores SFO-lokale har vi meget 
fokus på vores eftermiddags café hvor 
vi næsten hver dag sørger for at ind-
drage børnene i at få lavet eftermid-
dagsmaden/frugten klar og sørger for 
at få skabt et hyggeligt samlingssted 
for vores børn« afslutter Søren Kiss.

Alle de nye tiltag i SFO-en kommer 
også klasserne til gode, da de nu kan 
bruge lokalet til gruppearbejde. Når 
lokalet står færdig, er der mulighed 
for at der kan sidde 5 grupper der-
inde og arbejde om formiddagen.

JUL
Nu nærmer julen sig og her har sko-
len 2 traditioner som vi glæder os til 
at kunne holde igen efter nogle års 
pause. Den første er vores juleklippe-
dag d. 25. november, hvor forældre 
og bedsteforældre inviteres med i 
klasserne for at lave julepynt til klas-
sen. Det plejer at være rigtig hygge-
ligt.

Vores julefest »Ind under jul« afholdes 
i år d. 8. december, hvor eleverne op-
træder med julekoncert for familierne, 
der er forskellige boder i klasserne og 
der sælges mad og drikkevarer.

Håber I alle får en glædelig december 
og kommer godt ind i det nye år.

På bestyrelsens vegne
Konstitueret formand

Charlotte Sperling Nielsen

Hemserummet.
Pokemon kamp ved det 

nye Pokemonbord.

SFO’ens biograf  og popcorns fredagshygge
i festsalen med filmen »Coco«

Hemserummet med de 
nye vægmalerier.
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NØRKLERNE FRA 
VIGERSTED, KVÆRKEBY 

OG RINGSTED 
Vi strikker stadig i Det Røde hus i Kvær-
keby, og vi hygger os rigtig meget. Vi er 
nu 12 kvinder, som strikker hver onsdag 
kl.10-00-12.30. Vi kom desværre ikke 
på Kildemarked, da vejret ikke var med 
os, men efterfølgende holdt vi et marked 
i Konfirmandstuen den 15. og 16. okto-
ber. Vi havde pyntet fint op og udnyttet, 
at vi havde så meget plads! Desværre 
var der få besøgende, men vi udnyttede 
tiden med vores medbragte strikketøj. 

Vi ser nu frem til Marked i Forsam-
lingshuset den 27. november og hå-
ber, at der kommer mange, som kan bru-
ge nogle af vores strikkede huer, sjaler, 
tørklæder, sokker eller nissehuer!

Vi vil rigtig gerne kunne donere til nogle 
af de mange, som ingenting har. Alt hvad 
vi sælger, går til velgørende formål, og 
derfor vil jeg takke alle, som handler med 
os og som donerer garn el.lign. Vi besø-
ger jævnligt Avnstrup Hjemrejsecenter, 
hvor vi leverer strikkede tæpper, hjem-
mesko, huer, små bluser, børnebøger og 
spil. Vi har også brugt børnetøj med til 
dem og det vækker glæde. Vi strikker 
stadig dåbsklude til begge kirker. Som 
noget nyt har vi strikket tæpper og huer 
til for tidligt fødte babyer på hhv. Ros-
kilde og Hvidovre Hospital. I august leve-
rede vi 12 strikkede bomuldstæpper til 
Gigtramte børn. Dejligt, at der hele tiden 
kommer nye opgaver, som vi prøver at 
løse.

Lena Uldall, tlf. 21 19 48 17
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KYNDELMISSE I VIGERSTED 
- FOR HELE FAMILIEN 

Søndag den 5. februar er der kyndelmisseguds-
tjeneste i Vigersted Kirke. Årets konfirmander er 
med til at lave gudstjeneste - det kommer til at 
handle om lys - selvfølgelig, for kyndelmisse be-
tyder lysmesse. Det er midt i vinteren og lyset er 
ved at få magt igen. VI skal synge, så alle kan være 
med, og bagefter er der pandekager - vel mødt.

 

 

NY ORGANIST 
I VIGERSTED OG 
KVÆRKEBY KIRKER 
Vi har fået ny organist i Viger-
sted og Kværkeby kirker. Han 
hedder Markus Højgaard Fogh, 
og han får selv ordet: »Jeg hed-
der Markus, og jeg startede 
som jeres nye organist 1. november. Jeg er 20 år 
gammel og har spillet klaver i 11 år. For to år siden 
begyndte jeg at vikariere som organist, og det har 
ført mig rundt i over 30 Sjællandske kirker. Jeg bor i 
et kollektiv i Roskilde, og i min fritid spiller jeg jazz og 
synger i Haslev kirkes ungdomskor. Jeg glæder mig 
til at starte i to sogne med aktive lokalsamfund, og 
jeg håber at kunne bidrage både i og udenfor kirken. 
Kom endelig og prik mig på skulderen, hvis man har 
musikalske ønsker eller ideer!«

Hvis man ikke lige kommer forbi og prikker Mar-
kus på skulderen, så kan han kontaktes på mail el-
ler mobil. Kontaktinfo kan bl.a. findes på kirkernes 
hjemmeside: vigerstedkvaerkeby.dk
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»SØNDAG EFTERMIDDAG« 
- NY GUDSTJENESTE  

»Søndag eftermiddag« er en alternativ 
gudstjeneste med fokus på fællessang 
og musik. Orgelet er for en stund skiftet 
ud med et band, som vil akkompagnere 
til sangene. Vi vil synge både fra salme-
bogen, Højskolesangbogen, salmebogstil-
lægget og meget mere. »Søndag eftermid-
dag« er også henvendt til dem, som ikke 
nødvendigvis er fortrolige med den klas-
siske Højmesse.

Vi starter med at holde »Søndag eftermid-
dag« hver anden måned, og første gang er 
så søndag eftermiddag den 22. januar 
kl. 16.00 - kom og syng med i Kværkeby 
Kirke. 

Mvh Markus

NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE 
I VIGERSTED OG KVÆRKEBY

VIGERSTED
VI SKAL SPARE PÅ ENERGIEN
Kirken skal også tænke på sparetiltag. Det er ingen hemmlig-
hed at alle skal spare i disse tider. Derfor er menighedsrådet 
i Vigersted også gået i tænkeboks. Vi har besluttet, at der 
kun er gudstjeneste hver anden søndag i Vigersted hen over 
vintermånederne, og varmen bliver skruet ned i kirkerum-
met i det daglige. Derfor vil der blive koldere i kirkerummet i 
det daglige, hvis du besøger kirken uden, der er en kirkelig 
handling. Kirken vil ved de kirkelige handlinger blive varmet 
op. Så hen over vinteren vil det være en god ide at tage en 
ekstra trøje på. Selvom der er tænkt på de mest sparevenlige 
lys til at oplyse Vigersted kirke, har vi valgt, at kirken som et 
forsøg, ikke skal være oplyst i aftentimerne. Dog vil der være 
lys på kirken ved advent og højtider. Menighedsrådet vil ud 
over disse tiltag stadig have fokus på sparetiltag, og måske vil 
du kunne finde de små tiltag i det daglige. Vi glæder til at se 
mange i kirken hen over vinteren (så vi kan varme hinanden), 
til stort og småt i kirken. 

Vigersted menighedsråd

KVÆRKEBY 
GAS- OG ELPRISER RAMMER OS ALLE
Vi har også i Kværkeby menighedsråd gjort os forskellige 
tanker om tiltag for at se, om vi kan reducere vores el- og 
varmeudgifter. Vi reducerer i første omgang temperaturen i 
kirken til ca. 13 grader. Dette er efter konsultation med vo-
res orgelstemmer. Kværkeby kirke har et stort og fint orgel, 
og det vil vi gerne passe så godt på, som vi kan. Problemet 
med at reducere varmen og de store varmeudsvingninger, 
det giver, er luftfugtigheden, som ikke må overstige 70% på 
grund af frygt for udvikling af skimmelsvamp. Men det holder 
vi godt øje med! 

Vi hæver temperaturen til ca. 19 grader ved gudstjenester 
og andre arrangementer, og som i Vigersted anbefaler vi, at 
tage en trøje med. Eller en, fire, fem familiemedlemmer eller 
venner, eller naboer... så kan vi side der og hjælpe hinanden 
med at holde varmen - jo flere vi er, jo nemmere er det. 

Vi minimerer også belysning af kirken udvendigt i vinterhalv-
året. Vi har inden for de sidste år, allerede skiftet alle pærer 
i vores udebelysning til LED både på vores gangareal og op-
lysningen af kirken, så det vil ikke rykke meget, men mange 
bække små. Så lad os mødes i kirken og skabe varmen selv!! 

Glædelig Jul og godt nytår
Kværkeby menighedsråd

 

 

KIRKEHØJSKOLEN  
MIDTSJÆLLAND  

Weekenden den 4.-5. marts afholdes 
der igen kirkehøjskole. Med overskriften 
»er døden et punktum eller en overgang?« 
kommer denne weekend til at kredse om 
dødens rolle i vores liv. For det er et livs-
vilkår, at vi skal sige farvel - men er det 
så alt, der er at sige om det, eller kan der 
siges mere, som giver mening i vores liv.
Det er blevet sagt, at hvis man ikke tør 
forholde sig til døden, kan man heller ikke 
forholde sig til livet, så det vil vi gøre hen 
over denne weekend. Kom til en spæn-
dende weekend med foredrag lørdag og 
søndag med fællesgudstjeneste søndag 
formiddag i Jystrup Kirke.

Programmet kommer til at ligge klar i star-
ten af  det nye år og vil ligge i kirkerne og 
på kirkens hjemmeside.

GENERALFORSAMLING 2023 
Foreningen Vigersted-Kværkeby Lokalnyt indkalder hermed til general-
forsamling tirsdag d. 17. januar kl. 19.00 i Tiendeladen ved Viger-
sted Kirke. Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal inkl. be-
grundelse være fremsendt skriftligt senest 7 dage før generalforsamlin-
gen til Berit Galberg på berit@galberg.dk

Med venlig hilsen
Vigersted-Kværkeby Lokalnyt
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Onsdag den 1. marts kl. 19.00 i Vigersted Kirke
Fasten er blandt andet tiden for den stille eftertanke. I forbindelse med 
fasten gæster den klassiske trio Arsis Vigersted Kirke den 1. marts 
2023 med et program, der sætter fokus på de meditative aspekter af 
musikkens væsen. Gennem en række udvalgte værker ønsker trioen at 
skabe et rum for afslapning og kontemplation - en sjælden kvalitet i vo-
res normalt så travle hverdag. Trioen spiller værker af Arvo Pärt, Satie, 
Messiaen, Massenet og Bach med flere, og fælles for alle værkerne er, 
at de fabulerer over det smukke i det simple.

 
Trioen består af  de tre unge,   
profesionelle musikere:
Therese Harris Buus Nielsen, sopran.
Torbjørn Eika Jørgensen, cello.
Alexander Bak-Hansen, klaver og  
orgel.

KONCERT
Torsdag den 9. februar 

kl. 19.00 i Kværkeby Kirke
Kort fortalt er det en koncert 
der kredser om spørgsmålet - 
hvad er håb og hvor finder vi 
det? 

- 3 professionelle sangerinder 
stiller ind på temaet om håb 
i en rørende og afvekslende 
koncert - som skabt til efter-
tænksomhed og nye »Tanker 
om håb.« Det er 9 sange som 
alle på forskellige måde kred-
ser om »HÅBET«. Håbet som 
er forskelligt i vores forskellige 
liv - som vi alle har brug for på 
forskellige måder i forskellige 
situationer. Ingen kan spå om 
fremtiden, men håbet skal lyse 
i os alle. 

Sangene, der bliver sunget er 
bl.a. Ray Dee Oh´s »Efterår« i 
Søren Huss´ version. »Shack-
les« af Mary Mary, »April come 
she will« af Simon & Garfun-
kel og »Håb« af Carpark North 
samt egne numre.

Medvirkende: Anja Akselbo, 
Katja Grunth Larsen og Linnéa 
Villén, som er fra henholdsvis 
Jystrup, Kværkeby og Borup-
egnen. 

 
 

 
 

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

GIV TRE TIMER AF DIN TID
Søndag den 12. marts er der landsindsamling for 
Folkekirkens Nødhjælp i hele landet. Folkekirkens Nød-
hjælp udgangspunkt er hjælp til selvhjælp. 

Hjælp til mennesker i nød på grund af klimaforandringer, 
men også for de helt aktuelle kriser, som krigen i Ukraine 
har medført, nemlig fødevarekrise og akut nødhjælp til krigens ofre i 
Ukraine. Her hjælper Folkekirkens Nødhjælp også. 

Årets konfirmander har, som en del af deres undervisning, som opgave 
at tage en rute. Men vi kan sagtens bruge flere indsamlere. Man kan 
melde sig som indsamler hos Jens Vollmer på tlf. 29677110 eller JV@
km.dk. 

Man kan også melde sig som indsamler konfirmandstuen i den gamle 
præstegård i Vigersted eller i det Røde hus på Kværkebyvej 72 på ind-
samlingsdagen, søndag den 12. marts kl. 10.00, men det er en god 
ide at melde sig i forvejen. Der er brug for dig!

Vi starter med gudstjeneste kl. 09.00 i Kværkeby Kirke og bli-
ver så sendt ud på ruterne. I Vigersted starter indsamlingen kl. 
10.00 - og man kan sagtens nå en rute, selvom man først går til 
gudstjeneste i Vigersted Kirke kl. 10.30.

MEDITATIV MUSIK MED TRION ARSIS 
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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,  
gyldig 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. 

SIDEN SIDST

VIGERSTED SOGN

DØBTE
05.11 Max Rømer Kauling

VIEDE
30.07 Christina Åberg   
 og Mikkel Rose Åberg
27.08 Marie Kirstine Skafte Bjerge  
 og Fredrik Skafte Bjerge
27.08 Liv Krogh Olesen   
 og Jussi Zean Larsen

VELSIGNELSE
20.08 Helene Havmøller Holleufer  
 og Jesper Havmøller   
 Holleufer
03.09 Birgitte Ottosen   
 og Erling Jacobsen

DØDE OG BEGRAVEDE
17.06 Grethe Jytte Petersen
31.07 Ruth Nyrnberg
02.09 Bendt Jacob Rasmussen
08.09 Gurli Anette Hansen
23.09 Gerda Jensen
24.09 Jørgen Aage Brogaard
07.10 Arne V Jensen
10.10 Holger Vilhelm Nielsen
16.10 Inger Veingberg Andersen
21.10 Ruth Solveig Grünwaldt
27.10 Sigrid V Andersen

KVÆRKEBY SOGN

DØBTE
21.08 Kimberlie Capion   
 Schnack-Jensen
17.09 Liam Musau Dyhrberg   
 Jensen
08.10 Sia Celina Svitzer Larsson

DØDE OG BEGRAVEDE
21.08 Sonja Viola Aaboe-Petersen
23.08 Lis Skovgaard Andersen

SAMTALE 
OG SJÆLESORG

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

VIGERSTED-KVÆRKEBY 
LOKALNYT 

Nr. 1·2023: deadline 1. februar - 
udkommer 7. - 10. marts.

Nr. 2·2023: deadline 26. april - 
udkommer 6. - 9. juni.

Nr. 3·2023: deadline 4. august - 
udkommer 5. - 8. september.

Nr. 4·2023: deadline 1. novem-
ber - udkommer 5. - 8. december.

LOKALNYT UDGIVES AF: Viger-
steds og Kværkebys menighedsråd 
samt institutioner og foreninger.
REDAKTION: Jens Vollmer (ansvars-
havende), Mariann Hansen (kasse-
rer), Søren Hansen og Berit Galberg.
ANNONCER PR. ÅR: Pris: 1.300 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 1.550 kr. inkl. moms 
Mindre indlæg pr. gang min. 750 kr.
BIDRAG TIL LOKALNYT: reg. nr. 
1551 konto nr. 451 5706.
Indlæg kan sendes til: jv@km.dk
OPLAG: Omdeles gratis til 1.050 
husstande fire gange årligt. 
LAYOUT & TRYK: Videbæk Bog-
trykkeri A·S · tlf. 97173408
FORSIDEFOTO: Brian Groth
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Konstitueret sognepræst
Jens Vollmer · Haraldstedvej 91 ·  
4100 Ringsted · tlf. 29 67 71 10   
· jv@km.dk · Fridag mandag

Sekretær stillingen er vakant. 
Kontakt sognepræsten for hjælp med  
attester o.lign. 

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 Markus Højgaard Fog · 
tlf. 24 52 44 94 · markusfog@hotmail.dk
Fridag mandag 

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

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

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

18. dec. 10.30 4. s. i advent · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. JV

24. dec. 13.00
14.30

Juleaften · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. JV
Vigersted Kirke v. JV  

25. dec. 09.00
10.30

Juledag · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. JV
Vigersted Kirke v. JV  

26. dec. 10.30 2. juledag · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. JV
31. dec. 13.30

15.00 Nytårsaftensdag · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. JV
Vigersted Kirke v. JV  

  8. jan. 10.30 1. s. e. H3K · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. LSK

15. jan. 09.00
10.30 2. s. e. H3K · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. JV

Vigersted Kirke v. JV  

15. jan. 14.00 Nytårskur nye tilflyttere. VLR. Vigersted Forsamlingshus 

17. jan. 19.00 Generalforsamling Vigersted-Kværkeby Lokalnyt    Tiendeladen

18. jan. 19.30 Historieaften. VLR Historiegruppe                                Vigersted Forsamlingshus

22. jan. 16.00 »Søndag eftermiddag« - se omtale i bladet Kværkeby Kirke v. JV

25. jan. 17.30 Fællesspisning. Forsamlingshusets madgruppe       Vigersted Forsamlingshus    

29. jan. 09.00
10.30 Sidste. s. e. H3K · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. JV

Vigersted Kirke v. JV  

  5. feb. 10.30
15.00

Septuagesima · Gudstjeneste
Kyndelmissegudstjeneste

Kværkeby Kirke v. JV
Vigersted Kirke v. JV  

  5. feb. 14.00 Generalforsamling. Vigersted Lokalråd Vigersted Forsamlingshus

  9. feb. 19.00 »Tanker om håb« - koncert - se omtale i bladet Kværkeby Kirke 

12. feb. 09.00 Seksagesima · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. LSK

19. feb. 09.00 Fastelavn · Gudstjeneste Vigersted Kirke v. LSK

19. feb. 11.30 Fastelavn. Vigersted Lokalråd Aktivitetsudvalg                  Vigersted Hallen

21. feb. 18.00-19.30 Foredrag Michael Stoltze »Sommerfugle i have og natur mv.« 
Fuglereservatet. Åbent for alle.

Vigersted Forsamlingshus

21. feb. 20.00-21.30 Generalforsamling. « Fuglereservatet. Åbent for alle. Vigersted Forsamlingshus

26. feb. 10.30 1. s. i fasten · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. JV

  1. mar. 19.00 »Meditation over fasten” - koncert - se omtale i bladet Vigersted Kirke

  4. - 5. marts Kirkehøjskoleweekend i Jystrup - se omtale i bladet Stalden i Jystrup

  5. mar. 10.30 Fælles Kirkehøjskolegudstjeneste Jystrup Kirke v. LSK

  9. mar. 17.30 Fællesspisning. Forsamlingshusets madgruppe            Vigersted Forsamlingshus  

  9. mar. 19.00 Generalforsamling. Vigersted Træningscenter          Cafeteriet. Vigersted Hallen

11. mar. 10.00 Gymnastikopvisning Vigersted Hallen
12. mar. 09.00

10.30 2. s. i fasten · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. JV
Vigersted Kirke v. JV  

12. mar. 10.00 Landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Se omtale i bladet

16. mar. 19.00 Generalforsamling. VIF Cafeteriet. Vigersted Hallen

20. mar. 19.30 Generalforsamling. Støtteforeningen VHF                        Vigersted Forsamlingshus


