
Referat af ekstraordinært MR møde torsdag den 4. Juni kl. 18.30 i Vigersted Kirke 
 
Mia valgte at vi skulle synge En yndig og frydefuld sommertid – og det gjorde vi! 
Inger var fraværende. Anne-Marie var sygemeldt. Janne samt Mia deltog. 
 
Hilsener fra Anne-Marie som er klar til arbejde på lørdag den 6. Juni. 
 

1) Godkendelse af referat fra den 28. Maj. Referat godkendt. 
 

2) Godkendelse af dagsorden for iaften. Dagsorden godkendt. 
 

3) Forsamlingshus. Asger orienterede om kontakt til formand for Forsamlingshusets 
bestyrelse Anders Piil, formand for Lokalrådet Peter Hansen samt provst Lars Poulsen.. 
Vi har i en periode behov for at kunne benytte Forsamlingshusets lokaler. Derfor 
interessen for sagen. Manglende kampgejst fra Støtteforening for forsamlingshuset 
(SFF) i korrespondance med kommunen. Uffe supplerede og nævnte at man måske 
beror sig på en fremtidig fondsstøtte. Han havde haft kontakt med SF´er i byrådet. Der 
synes ikke at være den store opbakning til SFF i Byrådet. I Bolig- og Planudvalget 
havde alle stemt for at Ringsted Kommune bare trækker sig. Enhedslisten havde dog 
undladt at stemme. Byrådsmødet er på mandag den 8. Juni. Flere spurgte: Hvorfor 
bliver alt taget fra os? Der er stort behov for huset i byen. Alle bruger det (mange 
forskellige smågrupper).  Hvad vil kommunen egentlig? Uffe: kommunen er rendt fra 
sit løfte om at stå for den udvendige vedligeholdelse. Ringsted Kommune  har taget 
Forsamlingshuset af listen over huse der kræver vedligehold. Der skal mere 
offentlighed til omkring projektet. Underskriftsindsamling? Rammeaftale – med 
førsteret - er foreslået fra provstens side. Det foreslår vi støtteforeningen. Vi vil støtte 
alle ansøgninger fra SFF til både Kommune og fonde. Asger orienterer SFF om vores 
beslutning. 
Mia nævnte at der kan blive pladsproblemer for voksenkoret. Her blev også 
Forsamlingshuset nævnt. 

 
4) Med hensyn til evt. salg af landbrugsjord: Dette spørgsmål skal afgøres på et 

fællesmøde med Kværkeby. Asger prøver at arrangere et sådant. 
 

5) Afstemning med udgangspunkt i Mias koncertliste viste størst interesse for en 
strygekvartet samt Jane and Shane (irsk folkemusik). Mia arbejder videre med sagen 
og indhenter svar fra Anne-Marie. 

 
6) Budget. Mia havde udarbejdet tekster vedr. ønske om penge til dels Julekoncert næste 

år, dels rejse for ungdomskoret til Færøerne. Søren havde lavet tekst vedr. ansøgning 
om midler til registrering af kirkegård. Alle tre tekster (vedheftet referatet) blev 
godkendt. Med den kommentar at teksten vedr. julekoncerten på en fin måde redegør 
for den store betydning vi tillægger de mange musikaktiviteter i og omkring kirken. 
Budgettet er således godkendt med tillæg af disse tekster. 
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7) Evt.  

A) Fællesmøde med Kværkeby. Asger foreslog det og det blev fra flere sider 
understreget at det er vigtigt/afgørende at vi får etableret et godt (bedre) arbejdsklima 
mellem de to råd.  
B) Orienteringsmøde den 18. August. Valgudvalget suppleret med Mia arbejder med 
planlægningen. Udgangspunktet er de oprindelige ideer vedr. det tidligere planlagte 
arrangement den 12. Maj med musik og sang. 
C) Søren nævnte at Cowi Consult havde haft det første besøg i præstegården i går (= 3. 
Juni) og han regnede med at høre fra dem i løbet af nogle uger. 
 

 
Merudgiftsønsker Budget 2021 
 

1) Julekoncert 2021 
 

Interessen for at nyde kirkens mange musikalske oplevelser er vokset i de seneste par år.  

Folk strømmer til kirkens mange tilbud, hvor musik danner rammen: musikgudstjenester, 

børne-, ungdoms- og voksenkor, sangcafé, babysalmesang og musikalsk legestue. 

 

At opleve musikken i det smukke kirkerum vækker en helt særlig følelse. Og når man samtidigt 

mærker, at man er en del af et større fællesskab, så giver det rigtig god mening at komme i 

kirken til både gudstjenester, koncerter og andre aktiviteter.  

 

Når der afholdes koncerter i Vigersted kirke oplever vi ofte, at der både kommer vante 

kirkegængere samt en stor del af mennesker, som vi ikke normalt møder i vores kirke.  

 

Ligeledes har kirkens voksenkor tiltrukket medlemmer fra et stort geografisk område. Koret har 

eksisteret i 2 år og har nu 35 medlemmer, som kommer fra bl.a. Vigersted, Kværkeby, Jystrup, 

Køge, Slagelse og Fjenneslev.   

 

Så der er en stor og voksende interesse for musik, sang og fællesskab i kirken. 

 

Derfor ønsker vi at glæde alle i vores menighed, korsangere, forældre og børn med en musikalsk 

julegave i 2021 i form af en helt særlig julekoncert med Amazing Christmas tirsdag d. 14. 

december.  

Tre af Danmarks allerbedste sangerinder: Andrea Pellegrini, Christina Boelskifte og Sinne Eeg. 

Klassiske toner der giver gåsehud, kraftfuld soul der griber fat helt inde i sjælen og swingende 

jazz du ikke kan sidde stille til. En helt særlig julekoncert, som folk vil elske.  

Læs mere og se videoer på www.amazingchristmas.net 
 

Desværre så rækker vores almindelige musikbudget ikke til at kunne dække deres honorar, så 

derfor ansøger vi om 25.000 kr i økonomisk støtte til, at koncerten kan blive en realitet.  



 

 

2) Korrejse til Færøerne 
 

Vi vil gerne planlægge en 5-dages kor-rejse med Vigersted og Kværkeby kirkers ungdomskor til 

Færøerne i Kristi Himmelfartsferien 2021.  

 

Formålet med rejsen er at opleve den stærke færøske sangkultur, besøge musikskolen i 

Thorshavn og udveksle erfaringer med et færøsk ungdomskor. Vi skal naturligvis også selv 

synge et par kirkekoncerter. 

Organist og korleder Mia Engsager har kontakt med korleder Sigrid Sivertsen, som gerne vil 

samarbejde med os og evt. lave en fælles koncert med hendes ungdomskor. Hun leder også det 

professionelle kor Xperiment, som har besøgt Danmark flere gange. 

 

Vi skal på sightseeing i den smukke natur, synge i Gjogv-kløften og rundt i Thorshavn og se de 

flotte kirker, hvor man bl.a. kan opleve glaskunst af Tróndur Patursson. 

 

Sådan en rejse er vigtig for et kor. Det er en oplevelse, som de unge mennesker aldrig glemmer 

og som er med til at forme dem som mennesker. Fællesskabet i koret bliver styrket og pigerne 

modnes og inspireres til at gøre endnu mere ud af deres sang.  

 

Vigersted og Kværkeby kirkers ungdomskor har eksisteret i ca. 10 år og består i øjeblikket af 8 

piger i alderen 12-19 år. De er flittige og dygtige. De tager godt imod alle musikalske 

udfordringer og synger alt fra salmer til pop og jazz-sange. De synger sange på dansk, engelsk og 

spansk. Den seneste tid er de endda begyndt at skrive deres egne sange. Så det vil helt sikkert 

være en spændende oplevelse for dem at stifte bekendtskab med den færøske folketone og 

korkultur.  

 

Vi er medlem af Folkekirkens Ungdomskor, som vi naturligvis også vil ansøge om økonomisk 

støtte til turen. Derudover regner vi med en egenbetaling på 1000 kr pr. kormedlem. Samt at 

søge forskellige fonde om tilskud. 

 

Budgettet ser ud som følger: 

 

Budget for kor-rejse til Færøerne den 13. – 17. Maj 2021 

8 kormedlemmer, 1 korleder og 1 korlederassistent: 

 

 
Flyrejse 10 personer x 2000 kr    20.000 kr 

Leje af hus Air BnB 5 dage       (3000 kr pr døgn)  15.000 kr 

Shuttlebus fra lufthavnen  200 kr pr person                       2.000 kr 



Forplejning     300 kr pr person pr dag  15.000 kr 

Sightseeingtur                   1000 kr pr person  10.000 kr 

____________________________________________________________________________ 

Ialt       62.000 kr 

1000 kr i egenbetaling for kormedlemmer    - 8.000 kr 

Ansøgning på 24.000 kr til Folkekirkens Ungdomskor og andre fonde       -24.000 kr              
Mødet sluttede kl. 20.00. 


