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Vestermose
Idræts Forening

Formandsord fra VIF
Endnu en forårs sæson er ved at være
brugt når dette læses. Jeg var meget
spændt på, at se hvor mange der dukkede op til fodbold på de forskellige hold,
da forårs solen tørrede banerne op.
Heldigvis er mange blevet her i VIF, til
trods for at man er flyttet væk fra
Vestermose skole. Men jeg kunne godt
frygte lidt for børneholdene de kommende år, både til fodbold og gymnastik.
Nu er det jo vedtaget at Vestermose skole lukkes og der er ikke mange elever
tilbage, men midt i sorgen, er det en
glæde at friskolen er en realitet.
Jeg håber så, at den i løbet af nogle år,
kan få et godt fodfæste og blive det nye
samlings punkt for børnefamilierne i
Vestermose området og dermed blive
"fødegrundlag" og samarbejdes partner
med idrætsforeningen.
Glædeligt er det også, at en gruppe unge
på ca. 16-19 år på eget initiativ prøver at
få stablet et nyt fodboldhold på benene.

Den slags initiativer er meget velkomment i foreningen og opfordringen skal
hermed lyde til alle: Kom frem og prøv
kræfter med, hvad I nu syntes der mangler i foreningen. VIF er for alle der vil
være med og I kan selv være med til at
skabe indholdet.
Vi har fået henvendelse fra et par friske
unge piger, der gerne vil have et gymnastik hold til næste vinter, men vi kunne
godt bruge flere.
Det behøver ikke at være til et hold som
vi har kendt det før, men kunne være på
en helt ny måde eller med et andet indhold. Kræves kurser, er vi selvfølgelig
behjælpelige med det. Jeg håber at nogle
melder sig.
Med de ord vil jeg ønske alle en god
sommer og jeg håber vi ses til en ny efterårs/vintersæson.
Søren Christiansen
Opråb!!! – frivillig hjælp søges
Vi mangler frivillige til at give en
lille hånd med engang imellem bl.a.
 Klubhus – oprydning og rengøring
 Hjælp ved gymnastikopvisning
Kontakt Søren på 20789761

Generalforsamling
I slutningen af februar afholdt vi generalforsamling i VIF i klubhuset.

Fremmødet af andre end bestyrelse var
desværre til at overse, men på trods heraf havde vi en hyggelig aften, hvor vi
under sædvanlig kyndig ledelse af Søren
Olsen som ordstyrer, fik valgt en ny bestyrelse.
Ny bestyrelse
Efter bestyrelsens konstituerende møde
ser Vestermose IF’s nye bestyrelse således ud:
Formand:
Søren Christiansen
Hasselholmvej 4, 4200 Slagelse
20 78 97 61
hasselholm@dlgpost.dk

PR:
Claes Dudzinski
Vedbynørre Huse 3, 4200 Slagelse
58 26 62 62 / 21 84 49 03
dudzinski@email.dk
Sponsoransvarlig:
Finn Jørgensen
Vedbynørrevej 10, 4200
20 63 20 24
vedbynorre@mail.dk
Uden for bestyrelsen
Badminton og webmaster:
Lars Bo Sørensen
Rydemarken 4, 4200 Slagelse
26 20 87 50
lbsor@slagelse.dk

Næstformand og Fodbold:
Kaja Jespersen
Nordrupvej 2, 4200 Slagelse
26 57 79 56
kajajespersen@msn.com
Kasserer:
Pia Hassel
Herrestrupvej 5, 4200 Slagelse
42 18 32 26
hassel@dlgmail.dk
Gymnastik:
Bettina Sørensen
Rønnesholm 36, 4200 Slagelse
20 97 95 66
b-soerensen@live.dk
Volleyball:
Rene Stokholm
Tyvelse Huse 14, 4200 Slagelse
27 63 63 37
renestokholm@vip.cybercity.dk

Vestermose Idræts Forening
er nu på facebook. Vi vil benytte dette
medie til også at få de nødvendige oplysninger ud til ”folket”.
Så bliv endelig medlem hvis du er bruger af Gymnastik, Fodbold, Volley og
Badminton. Eller har du bare lyst til at
følge med i hvad der foregår i din lokale
Idrætsforening.
BRUG VIF - KOM MED NYE
IDÉER!!!!!!!
Badminton
Ca. 1/9 starter vi badminton op. Man
kan leje baner på produktionsskolen og
på Vestermose skole.

Se ledige tider på vores hjemmeside
vestermose-if.dk og kontakt Lars Bo Sørensen på lbsor@slagelse.dk.

i alderen fra 4-7 år, som kunne tænke
sig, at spille (lege) fodbold. Så er du
meget velkommen om onsdagen fra
16.30 til 17.15. Mød endelig op.

Fodbold
Selvom vi mister spillere, er det dejligt
at se forældrenes opbakning til deres
børns sport,
både til træning og kampe.

Så er endnu en
forårs sæson skudt i gang på de grønne
baner.
Det er skønt at se vi stadig har ivrige
fodboldspillere til fodbold.
Vi kan se, at denne sæson er gået ned af
bakke med spillere til fodbold, men dem
der er der giver sig 100% og brænder for
fodbold. Jeg håber stadig, at der vil
komme nye spillere til og støtte op om,
vores lokale idrætsforening.

Det er rart, at vi mellem to foreninger
kan hjælpe hinanden på tværs. Det er
Ørslev, som ligger i vores nabokommune og som vi hjælper med spillere og de hjælper os.
Tjek oplysninger på vores hjemmeside
www.vestermose-if.dk under fodbold.
Tak for endnu en sæson med glade spillere og til vores frivillige trænere og
dommere.
Fodbolden starter op igen den 15. august
efter sommerferien, på gensyn.
God sommer

Der er unge mennesker på en 16-19 år,
som er startet op med at træne fodbold.
Det er godt, at mærke der er nogle der
stadig vil bruge det lokale.

Følg løbende med på kampe og resultater:
http://minidraet.dgi.dk/Forening/1751
600?aktivitet=40

Så kunne du tænke dig, at være deres
træner, så kontakt venligst undertegnede.

Med dette link til DGI s side om ”min
idræt” kommer man direkte ind på
Vestermose IF’s hold side.

Oldboys er stadig et stort hold, som
kæmper for, at vinde nogle kampe. Men
det skal nok lykkes, mon ikke.

Tryk på det hold du ønsker at se, så
kommer man ind til oversigten med alle
kampene, derefter trykker man på kampen og kan se hvor kampen skal spilles.

Vores U12 hold har desværre i denne
sæson, været så uheldige, at de fleste af
deres konkurrenter har trukket sig. Det
tager ikke modet fra dem.
Vores puslinge er også faldet i spillere,
så skulle du være pige eller dreng, der er

Kaja Jespersen
Fodboldformand
Tlf: 26 57 79 56
kajajespersen@msn.com

Gymnastik
Gymnastikopvisning
Årets største idrætsbegivenhed i VIF
blev igen i år afholdt i Nymarkshallen.
Her var knap 100 glade og forventningsfulde gymnaster mødt op, for at vise
hvad de havde lært i løbet af vinteren.
En super flot opvisning, som i år også
fik besøg af godt 100 unge elever fra
Vinde-Helsinge Idrætsefterskole, som
viste et udpluk af deres kunnen.
Jeg takker alle de mange fremmødte.
Det er dejligt med så stor en tilskuer
skare, som bakker alle de glade gymnaster op. De har trænet hårdt, og set frem
til denne store dag.
En stor tak skal også lyde til alle vores
engagerede instruktører. De har lagt en
stor ære i at lave opvisningsserier og
skruet et flot og varieret program sammen, med et udpluk af de ting som er
blevet lært og øvet hen over vinteren.
Den flotte opvisning blev rundet af med
uddeling af diplomer, 10-års og flidspræmier, samt gaver til instruktørerne
fra deres gymnaster. Foreningens vandrepokal gik i år til Claes Dudzinski for
hans store engagement i VIF.
Næste sæson
Jeg ved, at et par af vores instruktører
har valgt at stoppe.
Så vi har virkelig brug for nye friske
kræfter, hvis vi til næste sæson skal
kunne tilbyde samme brede vifte af tilbud om gymnastik i VIF. Så skulle nogle sidde med en lille instruktør i maven,
så tøv endelig ikke med at henvende jer.
Vi giver de kurser du har brug for.

Tak til instruktørerne for jeres store indsats i den forgange sæson.
Jeg ser frem til næste års samarbejde
med jer alle.
Som noget nyt vil vi starte op med

og alle de sædvanlige hold – følg med på facebook
(Vestermose Idræts Forening) og på
vestermose-if.dk
Vel mødt
Bettina Sørensen
Vi genoptager en gammel tradition
med cykelløb for alle aldre og form 

HUSK CYKELLØB

Sæt kryds ved
lørdag den 1. september
Cykelløbet afholdes fra
formiddag og slutter først på
eftermiddagen.
Vi cykler en 4 km rute fra skolen til
Nordrup og retur.
Og der er mulighed for køb af
mad/drikkevarer efter løbet.
Mere information følger.

Foreningens vandrepokal gik i
år til Claes Dudzinski for hans
store engagement i VIF.

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

Skoleåret 2011 - 2012
Så er foråret kommet til Vestermose
Skole. Dette ses tydeligt på kastanjetræet, der viser sine lys.
Ligeledes på børnene, der på gode dage
har smidt jakkerne og leger i det lune
solskinsvejr.
Vintergæk og erantis er afblomstret og
forsytiaen står gul, ja selv på rapsen kan
man ane lidt af den gule blomsterpragt.
70’erne på Vestermose Skole
Det var rigtigt dejligt at få en henvendelse fra tidligere elever om at måtte få
lov til at låne, gense og sige farvel til deres gamle skole.
Som tiden nærmede sig, kom flere og
flere af de gamle elever på initiativta-

gernes liste, også det tidligere personale
meldte sig på banen.
Jo, skolen betød og betyder noget for
dem, og de betød og betyder noget for
hinanden.
Linda Juul Thomsen skriver:
Lørdag d. 14. april var hele 70’ergenerationen (de som er født fra 1970 –
1979 ) og deres lærere indbudt til gensynsdag på Vestermose Skole ( tidligere
Hallelevskolen ) for at gense deres gamle folkeskole (og hinanden) og ”runde
pænt af ”, inden vores lokale folkeskole
desværre må takke af med udgangen af
dette skoleår som følge af den nye skolestruktur i Slagelse Kommune. 50 elever og 6 ”personaler” deltog på festdagen, hvor solen skinnede, og flaget var
hejst.
Begivenhederne startede om eftermiddagen med mange gensyn over kaffen.
Skolens tidligere lærer gennem mange
år Knud Bruun Rasmussen, der også er
forfatter til flere tekster og bøger om vores lokalområde og landsbyskolernes historie, holdt tale under kaffen og fortalte
om skolen gennem årene. En tale med
både morskab og alvor. Han lagde da
heller ikke skjul på, at han også gerne
havde talt om skolepolitik i forhold til
den kedelige beslutning, der betyder, at
vores store landområde inden længe står
uden en folkeskole. Han udtrykte forhåbning om, at friskolen måtte have held
med at etablere sig i området og gerne
på samme sted, så de gode faciliteter
fortsat kunne være til glæde for områdets borgere.
For mange af de fremmødte elever fremstod mange af skolens udeområder såvel
som indendørsarealer som et nyt syn, da
skolen jo gennem de sidste 10 år har
gennemgået omfattende renoveringer og

nyanlæggelser. Hvor var hestestalden
f.eks.???
Kay Nielsen, som var skolens fremtrædende inspektør gennem mange år, deltog sammen med sin kone og skolens
tidligere lærer Birgit Nielsen. Tidligere
lærere Karen Bjerre og Jens Kildebo var
også mødt op for at gense skole, elever
og kollegaer. Det samme havde tidligere
pedel Leif Esmann. Om eftermiddagen,
hvor størstedelen af dagens deltagere var
ankommet, blev der taget nye klassebilleder i ”ældre model ” foran hovedindgangen.
Initiativtagerne og tovholderne på dagen, Linda Juul Thomsen 1973, René
Ravnholdt Knudsen 1975, Carina Møller
Holm Thers 1976 og Pernille Maquerita
Skov Manthey 1977 modtog fra mange
sider en stor tak for initiativet, der havde
gjort denne gensynsdag til en realitet.
Det startede med en gruppe på Facebook
”For 70’erne”, der blev oprettet for lidt
over et halvt år siden og nu har 94 medlemmer, der alle har det tilfælles, at de
er født mellem 1970 og 1979 og deler
barndomsminder og skoleoplevelser fra
deres tid på og omkring Hallelevskolen.
Senere på aftenen blev der anrettet en
lækker buffet, og derfra var der resten af
aftenen en ivrig summen af snak, latter
og ”kan du huske dengang???”. Festen
varede næsten til den lyse morgen, hvor
de sidste standhaftige klasser vendte
snuden hjemad klokken 4:00 efter en
uforglemmelig dag med ”pænt farvel” til
Hallelevskolen.
Skolen netop nu
I skrivende stund (april måned) er skolens elevtal på 21 - alle fra spor 1 og 2.
Flere af klasselokalerne, håndarbejde,
dele af SFO I og specialcenteret er helt
eller delvis tømt, og vores inventar og

materialer er nu til glæde for andre brugere.
Vemodigt er det, og børnene kommer
også med bemærkninger og kommentarer hertil. Det er mærkeligt at være i en
sådan brydningstid, men dejligt at interessen for alt her på Vestermose Skole
er så stor. Jo, vi har noget, der er værd at
eje.
Vi har haft kontakt til Sydvestsjællands
Museum, der bl.a. har set på stenøkser,
oplysningstavler og originale indspilninger på LP’er fra 2. verdenskrig med
taler af statsmænd heriblandt Hitler.
Der er mange spændende ting i gemmerne, der i fremtiden vil være at se på
lokale museer.
Personaler i nyt job
Vi har taget afsked med serviceleder Niels Henrik Hansen og rengøringsassistent Birgit Kristensen, der begge har
søgt nye udfordringer og fået nyt job. Vi
ønsker dem alt mulig held og lykke
fremover og siger tusind tak for samarbejdet gennem årene.
Grundet det lave elevtal har det været
muligt at udlåne personale både fra
SFO- og skoledel helt eller delvis til andre institutioner. Personalet følger så
vidt muligt de elever, der allerede nu er
flyttet fra Vestermose Skole og SFO.
Hele personalet fra Vestermose Skole og
SFO er pr. 1. august ansat i nye job.
Nyt fra skolebestyrelsen
Skolebestyrelsesformand Dorrit Molin
Mune og næstformand Ronnie Hansen
er Vestermose Skoles repræsentanter i
overgangsbestyrelsen for Nymarkskolen. De har deltaget i det første opstartsmøde og kommende mødedatoer er
planlagt.

Der blev på mødet nedsat en valgbestyrelse og aftalt procedure og tidsplan for
kommende skolebestyrelsesvalg.
Forældre fra Vestermose Skole opfordres til at opstille til det kommende valg.
Information herom følger.

Tak til alle, der i de forgange 57 år, har
været med til at præge Vestermose skole.

Sidste indlæg fra skolebestyrelsen
57 år - så gammel blev Vestermose skole. Den 27. februar 2012 besluttede Slagelse Byråd at lukke skolen pr. 1. august
og at underlægge Vestermose skoledistrikt Nymarkskolen. Det kom vel egentlig ikke som den store overraskelse, at
det blev os, der skulle lukke. Man kan
måske sige, at byrådet lukkede skolen
for små to år siden, da de begyndte at
snakke besparelser på skoleområdet og
bl.a. pegede på Vestermose skole som
én af de skoler, der skulle lukke.

TAK
Jeg vil takke for seks gode år på
Vestermose Skole.

På det tidspunkt gik der 112 elever på
skolen. Denne snak om lukning skabte
utryghed og usikkerhed og har været
medvirkende til, at der i dag kun er 21
børn tilbage på Vestermose skole.
I skolebestyrelsen er vi rigtigt kede af, at
skolen skal lukke – vi synes stadig, at
Vestermose Skole har en masse godt at
tilbyde. Det er en god skole, der har gode, lyse og moderne lokaler, smartboards i alle klasser, høj faglighed, engagerede lærere og trygge omgivelser.
Nu bliver skolebestyrelsens sidste opgave, sammen med lærere og forældre, at
afvikle Vestermose skole på en god og
ordentlig måde.
Nu skal bygningerne jo gudskelov ikke
stå tomme. Den nye friskole vil indtage
nogle af lokalerne, og der forhandles om
køb af hele skolen. Det, håber vi, sikrer
en fremtidig skole. Vi ønsker friskolen
al mulig held og lykke fremover.

På vegne af skolebestyrelsen
Ronnie Hansen.

En særlig tak for godt samarbejde til
børn, forældre, skolebestyrelsen, personalet og eksterne samarbejdspartnere. Et
samarbejde, hvor alle med glæde har
løftet i flok, et samarbejde kendetegnet
ved høj faglighed og glimt i øjet.
Et modigt personale, der ikke lod sig slå
ud af ”rygsæksmodellen”, men fandt nye
veje under de givne omstændigheder og
fastholdt kvaliteten i arbejdet. Dette også efter den endelige beslutning om lukning af Vestermose Skole. Det viser, at I
er noget særligt.
I ønskes alle lykke og held fremover.
Marianne Grand
Konst. skoleleder
Som redaktør på vores lokale informationsmedie Lokalbladet vil jeg gerne
takke Vestermose Skole for et ualmindeligt godt samarbejde om bladet gennem en årrække. Både med inspirerende indlæg om årets gang i skolen
og ikke mindst sigende billeder, men
også med bladets regnskab.
Men nu er en æra for den lokale folkeskole slut og Vestermose skole vil jo
ikke være en del af Lokalbladet længere. Jeg ønsker derfor skolens personale
alt godt fremover.

Pia Hassel

70’erne på
Vestermose Skole

70’erne på
Vestermose Skole

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

Gravere
Sorterup: Heidi Christensen,
tlf. 21 35 27 14
Ottestrup: Heidi Christensen,
tlf. 21 35 27 14

Menighedsrådformænd
Sorterup: Irene Finne-Jacobsen,
Madslundsvej 5, 4200 Slagelse
Tlf.. 58 26 60 14
Ottestrup: Margaret Lee
Dævidsrødvej 1 B
Tlf.: 58 54 41 60
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: Henrik Hedenskog Mårtensen, Nordrupvej 42,
4200 Slagelse

Aktiviteter sommer 2012
Vi glæder os til at byde velkommen til:

Børneklubben
Den første lørdag i måneden.
Foregår i Mødesalen i Sønderup.
For alle børn fra 0-8 år, forældre er velkommen til at deltage.
Klubben starter op igen efter sommerferien lørdag den 01. september.
Kontaktperson: Ellen Frederiksen 5852
4970

Grundlovsfest
tirsdag den 5. juni 2012
kl. 13:30 – 16:30
i Præstegårdshaven
Program:
kl. 13:30
Åbning og fællessang ved sognepræst
Helene Holm.

Konfirmander 2013 med
familie
Vi holder en opstartsgudstjeneste søndag
den 26. august kl. 14:00 i Sønderup Kirke
Bagefter er der indskrivning og information over en kop kaffe i Mødesalen.

kl. 13:40 Grundlovstale ved MF, tidl.
Kirkeminister Birthe Rønn Hornbech
Kl. 14:15 Koret Ars Nova synger, dirigent organist Solveig Bjergkvist
Kl. 14:35
Folkedans. Optræden af truppen ”Maj
86”, Høng, dans og flotte nationalfragter.
Efter folkedansen:
Festligt kaffebord i Mødesalen med
herligt hjemmebag. Kaffen må gerne
nydes udendørs.
Velmødt til en hyggelig, traditionsrig
grundlovsdag!

Strikkecafé
(hver anden torsdag kl. 14:30 - 16:30 i
Sønderup Mødesal)
Vi begynder sæsonen torsdag den 27.
september
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)

Studiekreds
Samtalegruppe om tro:
Velkommen til godt fællesskab og fordybelse.
Vi mødes den sidste torsdag i måneden
kl. 19:00 i Sønderup Mødesal.
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)

Landsbykællingerne
Aktiviteter i Henrys Hus
Mødes hver tirsdag kl. 13-16. Alle interesserede er velkomne.
Programmet som også indeholder udflugter m.m. kan ses på
http://www.vestermose.net/

Teaterfestival og festivalgudstjeneste
Gadeteater i Vestermose 5. august
2012 og Festivalgudstjeneste
Søndag d. 5. august 2012 kl. 11:30 er
der gadeteater ved Sønderup Kirke arrangeret af Vestermose Lokalråd. Efterfølgende er der festlig festivalgudstjeneste for hele familien i Sønderup Kirke
kl. 13:00. Her er der god stemning med
livsfortælling og glad musik og sang.
Lokalrådet fortæller, at forestillingen
hedder "Friendly Fire", og at det er teatertruppen "Brændende Kærlighed", der
opfører stykket.
Arrangementet er en del af Slagelse
Kommunes kultur arrangement kaldet
"Gadeteater festival" og det sker bl.a.
gennem et samarbejde med forskellige
gadeteater trupper, Slagelse Teater og de
lokale repræsentanter for landsbyer og
landområder.
Vestermose Lokalråd har sagt ja tak til
tilbuddet herude hos os. Stedet for forestillinger er på plænen ved Sønderup
Kirke.

Der er ferie fra den 3. juli til den 7. august.

Alle er velkomne til forestillingen samt
festivalgudstjenesten og der er gratis entré til det hele.

I weekenden den 16-17. juni modtager
en gruppe undervisning i oliemaling i
Henrys Hus. Kurset slutter
med udstilling kl. 15.30 -16 for alle interesserede.

I forbindelse med teaterfestivallen er der
forfriskninger i Sønderup Mødesal kl.
12:30. Præstegårdshaven er også åben
for snak, hygge og indtagelse af forfriskningen.

Nærmere oplysninger om aktiviteter for
Landsbykællingerne fås hos: Lis Bramsen tlf. 58 26 73 92, Lis Borgen tlf. 58
26 80 10 og Dagmar Skovbjerg tlf. 58
26 73 92.

Der vil være yderligere information om
teater forestillingen på hjemmesiden
www.vestermose.net samt Lokalrådets
Facebook side.

Præstens hilsen:
KÆRLIGHEDENS LYS

behøver at være andre lys tændt omkring
det?
Det gør kærlighedens lys, ja, når et
menneske føler at det er elsket og værdsat, så lyser ansigtet, og det er et menneskes sande ansigt, sådan som det burde
være.
Vi skal være verdens lys sagde en klog
mand engang.

Den 23. juni fejrer vi - traditionen tro Sct. Hans aften. Vi trodser vejrudsigten
og samles omkring bålet og synger troligt med på Midsommervisen - hvad enten det er Drachmanns eller Shu-bi-duas
udgave.
Hans er den danske version af navnet
Johannes, og Sct. Johannes er ham, vi
også kender som Johannes Døberen.
Indtil 1770`erne var det en helligdag,
men så afskaffede Struense alle de små
helligdage, og så forsvandt deriblandt
også Sankt Hans´ dag. I stedet udviklede
dagen sig til det, den er i dag: en hyggelig familiefest med indlagt heksebrænding.
Men hvad er det der sker, når vi tænder
bålet? Jo vi tænder et lys for at alt det
onde og mørke kan blive væk. Men som
alt hvad vi tænder af bål, stearinlys og
fakler, varer det kun en vis tid og det
brænder jo ud til sidst og mørket vender
tilbage.
Men så er der et andet lys og det er det
vigtigste lys og det lys kan ikke tændes
med tændstikker eller lighter.
Hvad bliver ikke tændt med en tændstik,
men lyser så blændende, at der slet ikke

Vi skal tænde hinandens lys i ansigt og
sjæl. Vi sætter så mange grimasser op
hele tiden, men når vi føler os elsket, så
viser vi vort sande ansigt, vi kan slet ikke lade være, når vi overvældes af kærligheden. For kærlighedens lys kan ikke
kontrolleres. Vi kender det, når vi bliver
forelsket, vi ser den elskedes ansigt, og
det lyser, selv i mørket, det er et mirakel.
Vi kender det, når vi giver hinanden det
knus, den tilgivelse, når der har været en
kurre på tråden, vi kender det når vi
hjælper et menneske i nød, vi kender
det, når vi har besøgt en, der ventede os,
ansigtet lyser, det er et mirakel.
Mit Sct. Hans budskab til jer skal være:
Tænd det lys i hinandens ansigter, lad
kærligheden lys sejre, for det forunderlige sker, at så lyser dit eget ansigt også.
Tænd lys i din nabos ansigt, tænd lys i
din mands eller kones eller børns, ja
tænd lys i alle du møder på din vej.
Med håbet om at lyset vil sejre over
mørket, ønsker jeg alle en rigtig glædelig Sankthans og en god, varm, lys og
lang sommer!
Helene Holm

Landsbykællingerne
Vi mødes hver tirsdag kl. 13-16.
Der er mange forskelligartede aktiviteter
alt efter hvilke interesser, de fremmødte
har. Mindst en gang om måneden tager
vi på udflugt for at se udstillinger eller
andet interessant i området.
Du er velkommen til bare at møde op.
Og vil du undgå at gå forgæves, fordi
der netop den dag er planlagt tur ud af
huset, kan du gå ind på
http://www.vestermose.net/ for at se
programmet.
Gruppen af Landsbykællinger har nu eksisteret i over to år, og det glæder os, at
der stadig kommer nye, som får lyst til
at deltage. Vi begynder altid med kaffe
og hjemmebagt kage, som vi på skift

medbringer. Ud over en sang eller 2 og
en livlig snak hen over bordet bruger vi
også tiden til i fællesskab at planlægge
programmet for, hvad vi kan tænke os at
opleve. Når det er klaret, går hver enkelt
i gang med det, der interesser en. Vi bliver ofte inspireret af hinanden og heldigvis er der en lyst til at lære fra sig. På
den måde oplever vi, at blive optaget af
noget, som vi aldrig har prøvet før. Og
det er rigtigt spændende.
Der er officiel ferie fra den 3. juli til den
7. august, men vi har en liste over deltagerne, så finder du på noget spændende,
er du velkommen til at kontakte resten
af gruppen for at høre, om det har interesse.

I strikkecaféen skal der ikke
kun strikkes. Det er også
godt med en hyggesnak.

Vi beundrer hinandens
fantasi og håndværk.

Her ses nogle af damerne,
som har kreeret dejligt tøj.
Dette bare et udsnit at alt
materialet, som nu sendes
af sted og gør god gavn i
Østeuropa.

Årets konfirmander med seje
kærligheds-solbriller på.

