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Gymnastikopvisning 2012
Vestermose IF’s gymnaster vil gerne vise alle
hvad de har lært i år.
Vestermose IF afholder opvisning
17. marts kl. 14.00
i Nymarkshallen
Østre Allé 67

Voksenholdet

Showholdet

Spillopperne
Krudtuglerne
Minishowholdet
Familieholdet
Springmix

Entre: 30 kr. for voksne og 20 kr. for børn
Gæsteoptræden af gymnaster fra
Vinde Helsinge Fri- og Efterskole

Vestermose IF

www.vestermoseif.dk
Brug hjemmesiden!

Vi har også her i vinter haft godt gang i
badmintonbanerne. Volleyballholdet har
fået nogle nye ansigter, så der nu igen er
nok til at spille. Volleyball og badminton
fortsætter lidt endnu. Jeg takker for medlemskabet og håber, at alle kommer igen
til efteråret.

Formandsord fra VIF

Vi har nu lige haft generalforsamling, og
jeg håber, at den nye bestyrelse kommer
godt i gang, for forårssæsonen med fodbold for alle aldre er lige om hjørnet.

I skrivende stund kender jeg ikke den nye
bestyrelses sammensætning i idrætsforeningen.

Det er en glæde, at vi allerede nu ved, at
der er trænere, der er villige til at tage en
tørn med holdene.

Jeg ved ikke, hvor mange der vil komme
til fodbold til den snarlige forårssæson.

Og så håber jeg bare, at der er nok, der vil
bakke op om træning og kampe, så vi kan
få en god og indholdsrig fodboldsæson.
Vel mødt.

Der er intet afgjort på fronten omkring
Vestermose Skole. Lukkes skolen, ved jeg
ikke, hvordan fremtiden ser ud med hensyn til lokaler og baner. Men et ved jeg.
Vestermose IF er der og vil være der for
alle dem, der vil være med.
Jeg ser med glæde frem til vores snarlige
gymnastik opvisning i Nymarkshallen.
Det er altid en festdag, hvor alle med
glæde vil vise et lille udpluk af, hvad man
har bedrevet vinteren med på holdene.
Lidt vemodigt kan det også være, da sæsonen nu er slut, men med snarligt forår
skal der også ske noget nyt, og jeg håber,
at de fleste, der har gået til gymnastik
denne vinter, vil komme igen til efteråret.
Her fra skal lyde en stor tak til alle instruktørerne. Det er jo jer, der gør det muligt at stable alle holdene og denne festdag på benene.

Søren Christiansen

Fodbold
Vinter sæsonen har været succesfuld for
børnene, der er kommet 17 aktive børn til
indendørs.
En stor tak til vores trænere som har fået
holdet til at blive til noget her i vinteren
2011/2012.

pene, derefter trykker man på kampen og
kan se, hvor kampen skal spilles.
Glæder mig til endnu en sæson på de
grønne baner.
Kaja Jespersen
Fodboldformand
Tlf; 26 57 79 56
kajajespersen@msn.com
Vores indendørshold med nyt tøj - sponsoreret af Sydbank.

Gymnastik

Oldboys har også i år trænet i vintersæsonen.

Veloverstået gymnastiktur
Vi har netop overstået årets gymnastiktur. Det var i år uden overnatning, da der
desværre ikke var børn nok tilmeldt. Arrangementet foregik på Produktionsskolen. Mange tak for lån heraf.

Forårssæsonen starter, så snart kommunen
siger, vi må bruge banerne.





Puslinge: onsdag kl. 16.30-17.15
(piger & drenge)
U9-holdet: onsdag kl. 16.30-17-30
(piger & drenge)
U11-træner: onsdag kl. 17.30-19.00
(piger & drenge)
Oldboys: onsdag kl. 19.00-20.30

Men der tages forbehold for ændringer af
hold, dage og tidspunkter.
Men tjek vores hjemmeside
www.vestermose-if.dk, under fodbold.
Følg løbende med på kampe og resultater
http://minidraet.dgi.dk/Forening/17516
00?aktivitet=40
Med dette link til DGI s side om ”min
idræt” kommer man direkte ind på
Vestermose IF’s hold side.
Tryk på det hold du ønsker at se, så kommer man ind til oversigten med alle kam-

Vi startede dagen
med opvarmning
og en
gang
Zumba,
hvor ca.
60 aktive
og glade børn og voksne var mødt op for
at deltage. Så det må siges at have været
en succes.
Herefter tog alle de voksne hjem, og børnene fortsatte et par timer mere med en
masse gymnastik. Alt i alt en super hyggelig og dejlig dag.

Forårsopvisning i Nymarkshallen
17. marts 2012 kl. 13

Hallelev Forsamlingshus
Den billigste måde at holde fest på!
Forsamlingshuset er et nøgle-hus; nøglen
hentes hos Sonja.
Det betyder, at I selv sørger for alt, hvorefter I returnerer nøglen og afregner.

På holdene går tiden med at finpudse serier og andet godt til vores gymnastikopvisning som igen i år foregår i Nymarkshallen. Se annonce forrest i bladet.
Vi håber selvfølgelig på lige så stor opbakning fra familier og venner som foregående år.

Vedrørende leje – kontakt venligst:
Sonja Vinter:
Ib Lambert Larsen:

58 26 70 77
58 29 11 44

_____________________________
Kom til banko i
Hallelev Forsamlingshus

Vel mødt
Bettina Sørensen

Program for 2012
Banko - tirsdag d. 17-4-2012
Banko - tirsdag d. 1-5-2012
Banko - tirsdag d. 15-5-2012
Så holder vi sommerferie 
Banko - tirsdag d. 4-9-2012
Banko - tirsdag d. 18-9-2012
Banko - tirsdag d. 2-10-2012
Banko - tirsdag d. 16-10-2012
Banko - tirsdag d. 30-10-2012
Alle dage starter vi kl. 19.15

HØST- OG BEBOERFEST
fredag den 5. oktober
Tilmelding hos Erna 5850 6190

Skoleåret 2011 - 2012.
Intet nyt siges som bekendt at være godt
nyt.
Høringsfristen vedrørende skolestrukturen
er slut endnu engang, så vi afventer atter
politikernes beslutning vedrørende skolestruktur, som de forhandler sig frem til i
løbet af februar måned.

Vestermose Skole.
www.vestermoseskole.dk
Tlf.: 58291800
Svares ikke forsøg da:
24952954
Skolens ledelse.
Træffes oftest i skoletiden, men bedst efter aftale.
Sekretæren.
Træffes 8.30 – 13.00
Servicelederen.
Tlf.: 28 68 45 52
Træffes 7.00 – 11.30
og 12.00 – 15.00
LUNA SFO & Klub LUNA
Kontor: 5829 1805.
Direkte: 5829 1806/5829 1807
Klub LUNA: 2868 4554
”Tur-telefon”: 2868 4553

For at få de faktiske forhold vedr. skolens
fremtid på godt og ondt belyst, stillede
skolechef Lena Lund Pedersen sig til rådighed ved et forældrearrangement d. 14.
december 2011.
Fremmødet var stort, og der blev lyttet og
spurgt ind til den politiske proces og elevernes muligheder for den fremtidige skolegang.
Skolens lærere og pædagoger gav en status og beskrev undervisningens struktur
og hvordan den er forløbet siden sommerferien.
Dagligdagen går sin vante gang, dog er
der grundet det lave elevtal og skolens
økonomi mulighed for at gøre noget ekstra - eksempelvis ture ud af huset.
Undervisningen er koncentreret og målrettet det enkelte barn, som får lærerens
opmærksomhed i betydeligt flere minutter
pr. lektion end før, hvor der var dobbelt så
mange børn i klasserne.

At være en lille skole med et lavt elevtal
har på det punkt sine fordele.
Men hvem er egentligt bedre til at beskrive det hele end børnene selv.
Vestermose Skole er en god skole. Man
lærer mange gode ting og vores lærere er
meget søde og hjælper os, når vi skal have hjælp. Vi har nogle gode timer og har
det sjovt.

er svært, men det er sjovt. Vi lærer meget
engelsk/ alfabetet og tallene. Vi har Majbritt som dansk og engelsklærer.
Vi er glade for hinanden og skolen.
Vi er 7 i 3. klasse, vi lærer mere for hver
gang, vi er til engelsk.

Vi har nogle gode venner, som hjælper os
og vi hjælper dem. Vi leger godt især, når
det er vinter og i frikvartererne. Vi får
lektier for en gang om ugen. Vi kan godt
lide faget matematik, det er sjovt at regne
og at nå langt i faktor bøgerne.

Ps. Lavet af Simone, Maja H og Maja A)
Vestermose Skole er den bedste skole nogen sinde i verden. Vores lærere er de
bedste lærere og vi lærer meget.
Vi elsker fodbold os drenge, vi har nogle
gode fag

Frederik, Emil og Villads.
Vestermose Skole er en lille skole men
sjov. Man kan lære en masse. Der er ikke
så mange elever, men vi har det alligevel
sjovt Vi er 16 i spor 2, der er mange,
der er flyttet, det er trist.
Piger leger dåseskjul, drenge spiller fodbold, nogle piger leger heste.
Vi får lektier for to gange om ugen ud
over læsning. 3. klasse lærer engelsk, det

Vi har nogle søde venner, men vi har små
frikvarterer og vi vil have nogle frikvarterer, der er en time lange.
Vi har lært at stave og skrive.
Vi har en god lærer til matematik, som
hedder Maria.
Vi har mange computere og vi laver opgaver på dem.
Vi har nogle gode biblioteks bøger.

Vi syntes, at boldgården har nogen dårlige boldtider i frikvartererne.

Vi laver både matematik, dansk og læser.

Vi læser mange bøger, og vi er lige begyndt at læse faglig læsning.

Mvh. Daniel, Benjamin, Lea og Liva.
Tak til spor 2 for disse dejlige input.

Er lavet af Jacob, Mikkel, Ole og Oliver.
Vi har det sjovt i frikvartererne, og vi har
det nogle gange sjovt i timerne og der er
mange gode venner her på skolen.
Vi kan nogle gange godt lide at lave lektier og vi kan godt lide vores venner. Det er
en meget meget god skole. Der er nogle
gode legepladser, som vi kan lide at lege
på og vi kan godt lide de lege, vi finder
på.
Vi har det sjovt i gymnastik, Vi er ikke så
mange på skolen, fordi den skal lukke og
skal blive en friskole og det er vi meget
kede af.
Vi har mange gode bøger på biblioteket.
Vi har nogle gode lærere.
Vi har det godt på skolen og vi har nogle
gode timer.

Økonomi
Indførelse af rygsæksmodellen fik store
konsekvenser for Vestermose Skoles personale.
Alligevel var det en stor glæde at kunne
orientere skolebestyrelsen om, at driftsoverskuddet for Vestermose Skole, SFO
Luna og Klub LUNA er fordoblet siden
sidste budgetår.
Dette er naturligvis grundet i en halvering
af elevtallet, der betyder, at vi har nok
pc’ere, taskebøger m.m. til alle fra foregående år.
Nyt vedrørende skolebestyrelsen
Da skolebestyrelsens formand og næstformand har anmodet om og fået bevilliget udtrædelse af skolebestyrelsen, er disse poster nu besat til anden side.
Formand for skolebestyrelsen er nu Dorrit
Molin Mune, mor til Villads i spor 2 og
Thorvald i spor 1. Som næstformand i
skolebestyrelsen valgtes Ronnie

Daniel Hansen far til Mikkel i spor 2.
Vi ønsker begge tillykke med valget og
glæder os til samarbejdet.
Og så blev det endelig snevejr.

For to gode venner Sabrina og
Natacha.

Og Thorvald der var frisk på en sneboldkamp.
Marianne Grand
Konst. skoleleder

Ottestrup og Kindertofte
Pastorater:

Menighedsrådformænd

Gitte Rasmussen, Sorterup Kirkevej 19
Tlf.: 58 26 60 61
E-mail: gmr@km.dk Fridag: fredag

Sorterup: Irene Finne-Jacobsen,
Madslundsvej 5, 4200 Slagelse
Tlf.. 58 26 60 14

Gravere

Ottestrup: Margaret Lee
Dævidsrødvej 1 B
Tlf.: 58 54 41 60

Sorterup: Slagelse Kirkegård,
58 53 01 33
Ottestrup: Slagelse Kirkegård,
58 53 01 33

Kindertofte: Ruth Vædele Jensen,
Stenrøjlervej 3,
Tlf.: 58 54 40 38

Kindertofte: Hans Peder Hansen,
Kindertofte Skolevej 4,
Tlf.: 58 54 42 09, Mobil: 20 10 56 87
Fridag: mandag

Kirkeadresser for Sønderup,
Nordrup og Gudum kirker:
www.sønderupkirke.dk
Sognepræst: Helene Holm, Præstegården, Sønderupvej 4, 4200 Slagelse. Telefon: 58 26 70 85
E-mail: hc@km.dk
Fridag: mandag

Gravere:
Sønderup Kirke: Per Larsen,
Fredensvej, Ørslev.
Telefon: 21 67 58 93
Fridag: mandag

Nordrup og Gudum Kirker: Søren Nissen,
Leragervej 4 b, 4200 Slagelse
Telefon: 29 85 27 54
Fridag: mandag

Menighedsrådsformænd:
Sønderup Kirke: Ellen Frederiksen, Risbjergvej 4, 4291 Ruds Vedby
Gudum Kirke: Gert Jørgensen,
Gudumvej 11 A, 4200 Slagelse
Nordrup Kirke: Sven Borgen,
Ovrevej 1, 4190 Munke Bjergby

Vi glæder os til at byde velkommen til:

Aktiviteter 2012
Sogneaften den 14. marts
Kl. 18.00 Fællesspisning
Kl. 19.00 Foredrag
”Udsendt med Folkekirkens Nødhælp”,
Åse Jørgensen, tidligere kok og nu frivillig hos Folkekirkens Nødhjælp
fortæller om sin udsendelse og besøg i
Kirgisistan.

Efter folkedansen:
Festligt kaffebord i Mødesalen med herligt hjemmebag. Kaffen må gerne nydes
udendørs.
Velmødt til en hyggelig, traditionsrig
og familievenlig grundlovsdag for alle
generationer!
En nationaldag hvor vi nyder fællesskabet, er taknemmelige over vore danske
rødder, alt sammen i sang, leg, tale, opvisning og kaffedrikning.

Konfirmationer i 2012
Se billederne på kirkens hjemmeside
www.sønderupkirke.dk

Nordrup Kirke 06. maj

Grundlovsfest
tirsdag den 5. juni 2012
kl. 13:30 – 16:30
i Præstegårdshaven

Emil Vestergaard
Christine Bjaldby Christensen
Caroline Erhald
Anders Koustrup
Steffen Bølling Nielsen
Steffen Andreasen
Michelle Dalgård Mårtensen

Sønderup Kirke 13. maj

Program:
kl. 13:30
Åbning ved sognepræst Helene Holm.

Nicolai Fabricius Andersen
Sine Grønkvist Olsen
David Kristiansen
Anders Friboe Olsen
Jacob Christopher Thomsen Appel
Morten Damkjær Nielsen

kl. 13:35
Koret Ars Nova synger, dirigent organist
Solveig Bjergkvist

Konfirmander 2013 med familie

Kl. 14:00
Grundlovstale ved MF, tidl. kirkeminister Birthe Rønn Hornbech
Kl. 14:30
Folkedans. Optræden af truppen ”Maj
86”, Høng, dans og flotte nationaldragter.

Begyndergudstjeneste søndag den 26. august kl. 14:00 i Sønderup Kirke.
Vi holder en opstartsgudstjeneste. Bagefter orientering og indskrivning over en
kop kaffe i Mødesalen. Husk at tage attester med.

Konfirmationer i 2013:

Strikkecafé

Sønderup Kirke:
Søndag den 05. maj kl.10:00

(hver anden torsdag kl. 14:30 - 16:30 i
Sønderup Mødesal)
Torsdag den 08. marts
Torsdag den 22. marts
Torsdag den 12. april
Torsdag den 26. april,
afslutning
Vi begynder sæsonen torsdag den 27. september

Gudum Kirke:
Kristi Himmelfart torsdag den 09. maj kl.
10:00
Nordrup Kirke:
Søndag den 12. maj kl. 10:00

Vi strikker og snakker, hygger og inspirerer hinanden.
Der er altid kaffe og lidt lækkert til blodsukker balancen.
Tøjet går til de fattige og trængende børn
og voksne i Polen.
Velmødt til fornøjelige og kreative timer.
Kontaktperson:
Ellen Frederiksen 58 52 49 70

Børneklubben
Den første lørdag i måneden.
Foregår i Mødesalen i Sønderup.
For alle børn fra 0-8 år, forældre er velkommen til at deltage.
Program:
Lørdag den 03. marts
Lørdag den 14. april
Lørdag den 05. maj
Lørdag den 02. juni
Vi starter op igen lørdag den 01. september.
Kontaktperson: Ellen Frederiksen
58 52 49 70

Studiekreds
Samtalegruppe om tro:
Velkommen til godt fællesskab og fordybelse.
Vi mødes den sidste torsdag i måneden kl.
19:00 i Sønderup Mødesal.
Torsdag den 29. marts
Torsdag den 26. april
Torsdag den 31. maj
Efter sommerferien mødes vi igen:
Torsdag den 27.september
Kom gerne med dine egne forslag og ønsker til studiekredsen.
Kontaktpersoner: Sven Borgen 58 26
8010 og Helene Holm 5826 70 85

Præstens hilsen:
P Å S K E O G O P S T A N D E L S E ...
HOS OS

"Jamen, lever han da ikke mere?" var der
en af konfirmanderne, der sagde, da jeg
kom til at sige "dengang Jesus levede,
da...." - og det er jo netop det, påskens
drama fortæller os: at det her er ikke fortællingerne om en død person, men om en
levende Gud. - En levende Gud, der ikke
svigter den, der svigter. En levende Gud,
der er hos det menneske, der føler sig
gudsforladt.
De græske ikoner er billeder med et omvendt perspektiv - de trækker den, der ser
på dem, ind i billedet; de vil fortælle: du
er med i Guds historie. Ikonerne vil ikke
være naturtro billeder af, hvad der engang
skete - nej, de vil fortælle, hvad det, der
skete engang, betyder for os NU.

"DET

ER PÅSKE OG ALTING
SPRINGER UD"

"Hvor er det mærkeligt, bedstemor - hver
gang vi har fri, sker der noget med ham
Jesus". Sådan sagde en lille dreng engang.
Bedstemoderen har vel mumlet noget om,
at det nu nok var omvendt: at når der sker
noget med Jesus, så holder vi fri, så vi har
mulighed for at komme i kirke og fordybe
os i det og glæde os over det.
Påsken er et drama - men den er ikke et
rollespil, hvor vi "gør som om". Påske er
hvert år at gennemleve alle livets facetter
igennem den betydning Bibelens fortællinger har for vores tro. Tænk bare på,
hvad fortællingen om Judas kan betyde
for os den dag, hvor vi har svigtet så
uigenkaldeligt, og så bitterlig har fortrudt.
Eller overvej, hvad Langfredags fortælling om Jesus, der tror at Gud har forladt
ham nu, hvor han lider allermest, siger til
os den dag, hvor det er os, der føler os ensomme og forladte.

Én af ikonerne forestiller Maria, Jesus'
mor, der lige er død. Hun ligger på en katafalk, en slags kiste, og rundt om hende
står forskellige mennesker i dyb sorg, bøjet over den døde - akkurat som vi kender
det, når det er os, der mister. Men bag
dem, er der sket noget andet, som de ikke
kan se: Jesus står med Marias sjæl i

armene!
Livet efter døden kan vi ikke se, men vi
kan tro, at det er dét, som påsken betyder:
at også når vi skal dø, sker det, som er
usynligt: at Jesus bærer os! For at ingen
skal være i tvivl, er Maria afbilledet endnu engang: nemlig allerøverst oppe, båret
af engle i himlen.

Derfor kan vi også synge Holger Lissners
vidunderlige påskesalme "Det er påske og
alting springer ud".
Her gengives kun de sidste to vers - kom
selv og syng hele salmen påskedag:
Kan vi tro det? Det er aldrig set,
at de døde rejser sig fra deres grave.
Vi har hørt, at det trods alt engang er sket,
at en sten er blevet væltet i en have.
Og når Gud gir liv
og gør det underfuldt at se,
blir det påske, og opstandelse
kan ske.
Dét er håbet, og det gir os mod,
og det gør, at vi kan leve her med døden.
Det er håbets puls, der banker i vort blod,
når vi synes, vi må segne under nøden.
Og når Gud gir liv
og gør det underfuldt af trods,
blir det påske og opstandelse
hos os!

PÅSKENS ENGLE
AF BOB HARTMANN

Se om natten ovenpå Jesu grav sidder der
to engle, den ene er en skytsengel.
Kandriel var hans navn og den anden er
en lille grå skygge af en engel, dødens
engel, dens navn er ødelæggeren.
De to har fået en opgave, men de ved ikke
endnu, hvad denne opgave går ud på. Det
eneste de ved, er at de skal blive siddende
der på Jesu grav og vente til det bliver
morgen, og de ser de to kvinder komme
gående ud til graven.
De har fået at vide, at når de ser de to
kvinder komme, må de læse den ordre
som gemmer sig i den papirrulle som dødens engel har med sig. De sidder altså
der. Skytsenglen som er stor og stærk og
ved siden af ham ødelæggeren, som er lille, kedelig og grå at se på.

Glædelig Påske!
Helene Holm

De taler om deres arbejde. Dødens engel,
ødelæggeren, lytter med tristhed og misundelse til, hvordan skytsenglen hele tiden bliver sat til at redde folk. Og hvordan han igen og igen møder glæde og taknemmelighed. Dødens engel får kun triste
opgaver.
Han bliver hele tiden konfronteret med
menneskers frygt, sorg og savn.

Hans tristhed bliver endnu tættere, da de
kommer til at tale om, hvordan han døde,
ham, hvis grav de sidder på.
Jeg så det ske, sagde skytsenglen, jeg så
ham dø på korset. Jeg siger dig hele vores
englehær var klar til at bryde igennem
himlen, banke soldaterne sønder og sammen og redde ham. Hive korset op, flå det
lige op ad jorden, det er, hvad vi gerne
ville have gjort. Men de ville ikke lade os
gøre noget.

De sagde, at
signalet var
nødt til at
komme fra ham.
Men signalet
kom aldrig. Dødens engel vendte sig om mod skytsenglen. Jeg kikkede slet ikke, jeg kunne ikke.
Jeg har set alt for meget død allerede. Jeg
er sikker på, han havde en grund.
Det må han have haft. Men det gjorde det
ikke spor lettere. Han led. Det kunne man
se. Men det var ikke det værste. Det værste var alle de farveller og al den sorg og
længsel, som var overalt. De to engle sidder der på Jesu grav triste og i egne tanker.
Så får de øje på kvinderne. Så dér er signalet siger skytsenglen så. Vi må læse vore ordrer. Og ordren lyder, at skytsenglen
skal rulle stenen væk. Luk hans grav op
og vis hele verden, at han som døde på
korset nu er levende, - for evigt fri af dødens hånd.

Englen lukker graven op, solen bader det
hele i lys, ud stiger han , som ingen ser
stiger frem i lyset og går frem, fuglene
synger, solglans og blomsterduft ombølger ham. Han vandrer hen ad vejen.
Dødens engel venter med gru på sin opgave, men den viser sig at være helt ny og
anderledes. Nogen må fortælle kvinderne,
at den, som de savner og søger, er i live,
lyder det, og hvem er bedre til at dele
denne nyhed med dem, end en som forstår
deres tristhed og savn og tab og angst, du
dødens engel.
Kvinderne er nu kommet frem, og pludselig ser skytsenglen sin partner skifte udseende, soldaterne sagde det var jordskælv. De sagde, de så et lynglimt. Men
skytsenglen vidste bedre, den lyd som
gennembrød morgenstilheden, var en trist
hvisken, der eksploderede i et råb af glæde. Og lyset der lammede soldaterne, var
en uhyggelig grå skygge, der med et blev
til et hvidt lys. Han er ikke her, han er opstanden, han lever, råbte ødelæggeren til
kvinderne.
Og dødens engel blev herefter og for evigt
og altid til livets engel.

Konfirmanderne arbejder
flittigt og kreativt

Pizza-spisning med hygge efter
aftensgudstjeneste i Sønderup
Kirke 20. januar 12

Gudstjenesteliste for Sønderup. Nordrupvester og Gudum Sogne
Marts, april og maj 2012Hvor intet andet er anført prædiker sognepræst Helene Holm
11. marts
3, s. i fasten
18. marts
Midfaste
25. marts
Mariæ Bebudelse
01. april
Palmesøndag
05. april
Skærtorsdag
06. april
Langfredag
08. april
Påskedag
09. april
2. Påskedag
15. april
1. s. e. påske
22. april
2. s. e. påske
29. april
3. s. e. påske
04. maj
Bededag
06. maj
4. s e. påske
13. maj
5. s. e. påske
17. maj
Kristi Himmelfart
20. maj
6. s. e. påske
27. maj
Pinsedag
28. maj
2. pinsedag
03. juni
Trinitatis søndag
10. juni
1. s. e. trinitatis

Sønderup
10:30

Nordrup
Ingen

Gudum
Ingen

Ingen

10:30
Kirkekaffe
Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

19:00
Kirkekaffe
Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

10:30
Kirkekaffe
Ingen

10:30

Ingen

Ingen

10:30
Kirkekaffe
Ingen

Ingen

Ingen

10:30

10:00
Konfirmation
Ingen

Ingen

9:00
Gitte Rasmussen
9:00
Gitte Rasmussen
Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

10:30
Kirkekaffe
Ingen

10:30

Ingen

Ingen

Ingen
10:30
Kirkekaffe
Ingen
9:00
Gitte Rasmussen
Ingen

9:00
Gitte Rasmussen
Ingen
Ingen
Konfirmation
10.00
Ingen
Ingen
10:30
Kirkekaffe
Ingen

10:30

Ingen

10:30
Kirkekaffe
Ingen

Ingen

Ingen

Ingen
Ingen

10:30

Helene Holm holder fri weekend: 28.-29.april og 19.-20. maj. Gitte Rasmussen holder ferie uge 15,
den 09. – 15.april.
Kirkebil: Alle, der ikke selv har mulighed for transport til og fra kirke, kan bestille kirkebil hos Slagelse Taxa tlf.:58 53 53 53. Ring og opgiv kirkens navn og kirken betaler.

