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Vestermose
Idræts Forening

Formandsord fra VIF
Sommerferien er slut. Efterårssæsonen i
fodbold er i gang og badminton, volleyball og gymnastik starter snart. Jeg syntes altid det er lidt vemodigt, når sommeren går på hæld og dagene bliver kortere. Men så er det jo bare andre ting vi
tager os til og det har så sin charme.
Jeg håber mange vil bakke op om vinterens aktiviteter eller vil være med på at
lave nogle nye. Bare kom frem med idéerne.
I skrivende stund er vi i bestyrelsen ved
at planlægge familie cykelløb, som forhåbentlig er blevet afviklet succesfuldt
når dette læses og ellers er det lige op
over med afviklingen.
Cykelløbet er en gammel kending, som
har ligget stille siden 2006. I 08 aflyste
vi på grund af meget få deltagere, men
flere har efterspurgt arrangementet, så
nu håber vi på god opbakning.
Vi er få til at trække læsset i foreningen,
så god opbakning og hjælp er nødvendig, hvis det hele skal køre.
Jeg vil her sige velkommen til vores nye
friskole. Det er dejligt at mange frivilligt
involverer sig i et sådant projekt, når nu
kommunen valgte at nedlægge vores lokale skole.

Det er et stort landområde, som stod
uden et naturligt samlingspunkt. Jeg håber den nye friskole kan blive en erstatning herfor.
Til gengæld vil jeg sige tak til kommunen, for, at vi i idrætsforeningen kan
fortsætte med at benytte faciliteterne
som hidtil, det ville være et hårdt slag
for foreningen, hvis ikke vi kunne det.
Jeg vil her rette en stor tak til leder, lærer, pædagoger og alt andet personel på
tidligere Vestermose skole og SFO for
det gode samarbejde vi har haft igennem
årene.
Vi ses til vinteraktiviteterne!!!!
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

Vestermose Idræts Forening
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.

re. Der blev uddelt flidspræmier og diplomer.
Til U12-holdet gik flidspræmien til Patrick Kyed Jespersen, som er målmand
på holdet. Han fik præmien for altid yde
det, der skal ydes til træningen og kampene.
Til U9-holdet gik flidspræmien til: Frederik Niemann, som er den største fighter på holdet. Benjamin Hansen er den,
der har udviklet sig mest. Ole Olsen er
den på holdet, som scorer flest mål, plus
han motiverer de andre på holdet.

Fodboldstøvlebank – gratis
fodboldstøvler
Børn vokser hurtigt og især deres fødder. Nogle skal have nye fodbold støvler
både forår og efterår og det er tit at fodtøjet ikke er slidt særlig meget.
Så i stedet for at smide de gamle ud, så
kom og stil de rengjorte støvler af i
boldskuret og se, om ikke der skulle stå
et andet par som er til at bruge.
Jeg håber at vi med denne byttecentral
kan spare folk for nogle penge og sikre,
at man ikke skal spille i støvler, som er
lige små nok. Man er også velkommen
selvom man ikke har noget at bytte med.

På Puslinge holdet gik Mikkel Hansen
og Patrick Jørgensen med flidspræmien,
fordi de altid er flittige til at møde op til
træning.
Vi sluttede af med fællesspisning sammen med spillere, trænere, dommer,
forældre og søskende - en rigtig hyggelig dag.

Fodbold-afslutning

Fodbolddag i Ørslev
Igen i år glade GULD-vindere fra Vestermose

Som noget nyt har vi i år afholdt
fodboldafslutning inden sommerferien.
Fodboldafslutningen startede med en
fælles kamp, imellem trænere og spille-

Benjamin, Oliver Broby, Simon, Tobias,
Frederik, Ole og Oliver Bagge.
Som vi plejer, slutter vi gerne fodboldsæsonen af hos Ørslev som afholder
stævne for flere foreningerne her på
Vestsjælland.
En super hyggelig dag, hvor vi i år havde masser af sol. De små hold startede
med at spille kampe og løbet af dagen
havde alle spillet - sidst på dagen Oldboys.
En dag med masser af hygge og fodbold.
Oldboys vandt deres kamp. Seniorholdet
havde en god dag trods, at de ikke vandt
særligt meget.
Seniorholdet er en flok unge mennesker,
der startede op her i Vestermose IF med
at træne for tre måneder siden. De spillede 8 kampe, hvor de kun vandt den
ene. Men holdet er tilfreds med resultatet, de havde en god dag sammen.
Vores U-12 hold tabte desværre deres
tre kampe.

Vi har igen her til vinter fået hallen på
Produktionsskolen, til U-10 holdet om
onsdagen. Også Old Boys træner om
vinteren. Tider kommer på vores hjemmeside.
Skulle der være nogle af vores lokale
læsere, der skulle have lyst til at spille
fodbold, så ring eller mail til undertegnede. Vi er jo i gang med efterårs sæsonen, når bladet udkommer.
Kaja Jespersen
Fodboldformand
Tlf; 26 57 79 56
kajajespersen@msn.com

Volleyball
Torsdage kl. 19-21 spilles der volleyball
på Produktionsskolen i Ottestrup
Mød endelig op!!!

Næste gymnastiksæson

U8 hold rendte med guldet stort tillykke.
Nu kan I se alle kampene der skal spilles
her i efteråret på Minidraet.dk.
http://minidraet.dgi.dk/Forening/1751
600?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
kampene, derefter trykker man på kampen og kan se hvor kampen skal spilles.

Så er gymnastiksæsonen lige på trapperne. Vi starter op i uge 38.

Men det ville også være opdateret på
VIF´S hjemmeside
(www.vestermose- if.dk).

Vi glæder os rigtig meget til at se kendte, men også nye ansigter på holdene.

Der vil I kunne finde mailadresser og
hvornår fodbold sæsonen starter og slutter og hvilke hold vi har. Så husk at brug
hjemmesiden!!

NB NB NB!!!
I skrivende stund mangler vi dog stadig
en instruktører til spillopperne og voksenholdet, så har du lyst og mod på det-

te, eller kender en der har, så giv endelig
lyd fra dig.
Nu er børnene startet i skole igen og har
fået vores gymnastikfolder og I kan også
se den på vores hjemmeside.
Men nedenfor er der en lille appetitvækker
Familieholdet (-3 år)
Onsdage 17.00-18.00 i gymnastiksalen
ved Vestermose Natur- og Idrætsfriskole.
Familie holdet er gymnastik for de helt
små, til og med 3 år, og det er sammen
med mor eller far. Det er både for de
helt vilde og de lidt forsigtige.

Samtidig handler det også om at samarbejde og være en god kammerat over for
hinanden.
Vi håber at rigtig mange piger og drenge
har lyst til at gå til gymnastik, og vi
glæder os til at se jer.
Trænere: Ann og Pernille
Mini Showholdet (3.- 6. kl.)
Mandage 16.00-17.00 i gymnastiksalen
ved Vestermose Natur- og Idrætsfriskole.
Vores formål med holdet er, at det skal
være en lille udgave af det store showhold.

Vi laver en masse gymnastik både for
børn og voksne. Glæder os meget til at
se gamle som nye gymnaster med mor
eller far.

Vores træning går ud på at vi skal have
det sjovt samtidig med, at vi skal lave
gymnastik. Vi skal ca. lave to serier,
men til vores træning kommer der selvfølgelig leg ind i mellem.

Trænere: Ida og Malene

Trænere: Nanna og Camilla

Spillopperne (4-6 år)
Mandage 17.00-18.00 i gymnastiksalen
ved Vestermose Natur- og Idrætsfriskole.
På dette hold vil vi lave en masse lege,
hygge og ha’ det sjovt. Hvis børnene har
lyst vil muligheden for at lave en serie
være åben.
Så hvis du er en frisk og legeglad pige/dreng så kom og hyg dig med os.
Vi håber meget på at se en masse glade
ansigter når sæsonen starter.
Trænere: ??
Krudtuglerne (bh. kl-3 kl.)
Tirsdage 16.30-17.30 i gymnastiksalen
ved Vestermose Natur- og Idrætsfriskole.
Krudtugleholdet er gymnastik, spring og
leg for friske piger og drenge. Vi skal
have det sjovt med både redskaber og
boldspil.

Showhold 2 (Fra 7.-? kl.)
Onsdage fra 17.30-19.00 på Produktionsskolen
Så er det igen i år tid til at få danset og
svinget lidt med hofterne. På showholdet
skal der læres et par serier, motionen blir
holdt ved lige samt vi skal have det sjovt
i mens og med hinanden.
Håber det er noget I vil være med til, så
vi kan få et stort og godt hold op at køre.
Træner: Nanna

Voksen-gymnastik
Torsdage 19.00-20.30 i gymnastiksalen
ved Vestermose Natur- og Idrætsfriskole.
Det er et hold, hvor alle voksne kan være med, også begyndere.
Vi skal op af stolene og have gang i de
stive og ømme muskler og prøve om vi
kan forbedre kondien lidt. Der vil blive
udfordringer for alle, men vigtigst af alt,
så skal vi have det sjovt.
Trænere: ??
Kontingent 2012-2013:
Alle hold koster 400,- kr. pr. person for
en sæson.
For det får man gymnastik i en hel vinter, samt en trøje/dragt til opvisningerne.
Vi starter i uge 38     
Vel mødt
Bettina Sørensen

Nye fodbold-sponsorater
Til vores nye fodbold-tøj, som blev
sponseret af Sydbank tidligere på året,
har vi fået sponsorater fra tre erhvervsdrivende – heraf to lokale virksomheder.

Sønderup Smedie og VVS
Grønbech Biler, Sønderup

Punkt 1
EN KÆMPE STOR TAK …….

Mindeord
Vestermose Skole er ikke mere
Fredag den 29. juni kom den triste meddelelse om, at Vestermose Skole er lukket. Lukningen var ventet efter et par års
”sygdom”.
I kirkebogen under dødsfald ville der
have stået:
29. juni 2012. Vestermose Skole, født
4. november 1955. Forældre: Ottestrup Skole og Hallelevskolen. Dødsårsag: politica sponte. 56 år.
Vestermose Skole havde rødder helt tilbage til rytterskolerne i Vedby Sønder,
Sorterup, Nordrup og Sønderup. Det er
således 290 års skoletradition, som nu er
slut.
Savnet bliver stort for området, der for
alvor må se i øjnene, at kommunen ikke
ønsker at have en skole som naturlig
service og samlingssted i det store skoledistrikt. Trods et højt fagligt stade
samt moderne bygninger og indretning
er det altså desværre slut for Vestermose
Skole.
Allerede ved skolens åbning i november
1955 advarede daværende amtsskolekonsulent Otto Jensen i sin tale således:
”Pas godt på landsbyskolen. Der er
mange kræfter, der ikke ønsker den.”

De kræfter vandt endelig den 29. juni
2012.
Tak til personalet, som med faglig
stolthed og humør passede Vestermose
Skole i den sidste svære tid.
Tidligere ansat ved Vestermose Skole
Knud Bruun Rasmussen
Rådhuspladsen 3, Slagelse

Sammenhold i lokalområdet!
På vegne af Hallelev Forsamlingshus’
bestyrelse, vil jeg hermed give vores
mening til kende om, hvordan vi fremover, kan bevare de sidste rester af
sammenhold i lokalbefolkningen!
Med baggrund i lukning af skolen, der
heldigvis fortsætter som friskole.
Det er af største betydning, at alle i lokalbefolkningen i området yder en indsats på et eller andet plan, hvis vi fortsat
skal bevare et lokalsamfund.
Det startede for mange år siden, at det
lokale mejeri lukkede, så lukkede den
lokale købmand, så lukkede den lokale
brugs osv. og nu til sidst gik det ud over
den kommunale skole. Så hvis der ikke
kommer mere interesse for Hallelev
Forsamlingshusets aktiviteter og daglige
drift, så lukker det også.
Og så er det slut med ”det sidste lokale
samlingssted”, hvor alle kan mødes
med alle. Ellers foregår alt i Slagelse og
det er bare ikke fair!
Bestyrelsen kunne godt tænke sig meget
større opbakning fra lokalbefolkningen!
Den første begivenhed er Beboer og
Høstgilde den 5. oktober kl. 18.30.
Det er faktisk den eneste lokale mulighed for at komme til en uforpligtigende
sammenkomst, hvor man kan feste
sammen med nye eller gamle bekendte
fra området!

Før i tiden var det mest de lokale landmænd, som havde inviteret høstmandskabet med til denne fest, det var dengang der var 8 til 10 landmænd i hver
landsby, og man kunne se næsten det
samme antal mejetærskere høste, men
det er også lavet om, nu er der en eller
højst 2 landmænd i hver landsby, og lige
pludselig lander der en 32 fods mejetærsker midt på eftermiddagen, og når vi
slår øjnene op næste morgen er alt korn
høstet omkring landsbyen, derfor kommer der færre og færre mennesker til
Beboer- og Høstgildet!
Heldigvis bliver husene fyldt op med
andre personer, som har deres arbejde
uden for lokalsamfundet og sammenholdet smuldrer! Hvis vi ikke selv gør
noget aktivt ved dette faktum, så dør
sammenholdet og det bliver meget svært
at genetablere!
Bestyrelsen kunne også godt tænke sig
at der kom flere fra lokalområdet til
bankospillene, vi har ry for at have nogle rigtigt gode gevinster, og der er en
hyggelig stemning! Her kunne det også
være mulighed for at komme til at hilse
på den nabo eller genbo, som man kun
ser flygtigt!
Fra september til maj er der hver 2. tirsdag i lige uger bankospil!
Til generalforsamlingen er der også ledige pladser, kom og giv jeres opbakning til dem som lavet er stort stykke arbejde! Og endelig holdes der dilettant til
foråret, godt nok ikke med lokale aktører, men med et gæstehold fra Buerup
som gør det rigtigt godt. Det bliver afholdt som et ”Dinnershow” til meget rimelige priser, endnu et chance for at se
nogle fra lokalområdet!
Afhold jeres private fester i Hallelev
Forsamlingshus, det er der rigtigt man-

ge der gør, dog er stadig ledige datoer i
udlejningsplanen!
Vi har det flotteste forsamlingshus i Slagelseområdet, det har flere fortalt til bestyrelsen. Det er flotte rene lokaler, flot
og ensartet porcelæn og bestik. Moderne
veludstyret køkken, flotte toiletter og
handicap toilet. Adgangsforhold handicapvenligt
Selvom det er et nøglehus, kan vi tilbyde kontakt til en kok, som kan arrangere
festen for jer, lige som I ønsker, fra at
lave maden, til I kun skal komme og
sætte jer til bords, og så er det til en meget rimelige pris!
Nu vil jeg skynde mig at tilføje at Hallelev Forsamlingshus er veldrevet, og
med en god økonomi! Men det koster
penge at drive huset, og derfor er det også pinedød nødvendigt, at der møder
nogle op til de arrangementer vi tilbyder! Bestyrelsen er meget interesseret i,
der kommer personer, der kan give bestyrelsen et godt input, en hjælpende
hånd, når der skal laves noget frivillig
arbejde, eller når der mangler en person
til bestyrelsen OSV, ellers forsvinder
”det sidste lokale samlingssted”!
Jeg vil samtidig opfordre foreningerne i
lokalområdet til at etablere et samarbejde på tværs, så vi også på denne måde,
kan få skabt mere lokalt sammenhold!
Undertegnede har ved flere lejligheder
ved andre foreninger i området, opfordret til at der bliver afholdt et ”brainstorm møde” (gerne i forsamlingshuset)
med en udefra kommende person, som
kan give nogle gode ideer til, hvordan vi
kan etablere og udbygge sammenholdet
i lokalområdet!
Det er jo ingen hemmelighed, at kommunen bliver trukket mere og mere
skævt, alt aktivitet er på vej mod de større byer f. eks Slagelse, og der tilfalder

færre og færre kommunale midler udenfor bygrænsen! Aktuelt er der sket det,
at det grundtilskud som Slagelse kommune har givet til alle forsamlingshuse,
er med omgående virkning afskaffet!
Slagelse kommune har givet ca ½ mill i
tilskud til de 25 forsamlingshuse som er
i kommunen, men det er fortid
nu! Samtidig har man så besluttet at give
¼ mio. kr. i tilskud til Borreby teater!
Den ½ mio. kr. er meget få penge, som
var guld værd for forsamlingshusene,
men nu tilfalder de et teater, hvor meget
få vil sætte deres ben, det er bare politik!
Det er en meget uheldigt udvikling, og
den eneste vej til at modvirke dette er at
stå sammen!
Bestyrelsen håber, at netop DU har lyst
til at deltage på et eller andet niveau. Du
kan f. eks starte med at deltage i et eller
flere arrangementer, kom med en ide eller en hjælpende hånd.
Du er altid velkommen til at kontakte
bestyrelsen eller undertegnede!
For Hallelev Forsamlingshus Ib Lambert Larsen 5829 1144

Banko i Hallelev
Forsamlingshus
Banko - Tirsdag 4. september kl. 19.15
Banko - Tirsdag 18. september kl. 19.15
Banko - Tirsdag 2. oktober kl. 19.15

Beboer og Høstgilde
Fredag 5. oktober kl. 18.30
Banko - Tirsdag 16. oktober kl. 19.15
Banko - Tirsdag 30. oktober kl. 19.15
Banko - Tirsdag 13. november kl. 19.15
Banko - Tirsdag 27. november kl. 19.15
Banko - Tirsdag 11. december kl. 19.15
Banko - Fredag 28. december kl. 19.15

Kom og vær med til det
hyggelige:
Beboerog Høstgilde
Hallelev Forsamlingshus
Fredag d. 5. oktober kl. 18.30
Kontakt dine naboer og venner
og kom og vær med til at feste!!!
Der kan bestilles platter eller
smørrebrød
Eller tag selv maden med!
Musik:
Thomas Kjærgaard, Gørlev
Nødvendig bordbestilling og evt.
bestilling af mad til:
Erna Henriksen 58 50 61 90
senest 1. oktober
Bestil i god tid!!!!
Indgang: 50 kr.

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 Slagels

Aktiviteter efteråret 2012

Sogneaften

(finder sted i Sønderup Mødesal kl.
19:00, hvor ikke andet er angivet)

Sogneaften onsdag den. 07. november
Kl. 18:00: Fællesspisning, ingen tilmelding, egenbetaling kr. 40,00
Kl.19:00 Billedforedrag om en Islandsrejse ved Kirsten og Preben Bjerggaard
Nielsen.

Vi glæder os til at byde velkommen til
efterårets arrangementer sæson 2012.

Julekoncert

Høstfest

Søndag den 02. december kl. 19:00 i
Sønderup Kirke. Juleprogram med
organist Henning Vilén
Bagefter julehygge i Mødesalen.

Vi åbner sæsonen med høstfest søndag
den 16. september kl. 12:00 i Mødesalen.

Studiekreds
Samtalegruppe om tro

Efter høstgudstjenesterne i vores gamle
og smukke kirker samles vi til fælles
spisning.
Alle er velkommen til et par hyggelige
timer og med god mad på bordet.

Velkommen til godt fællesskab og fordybelse.
Vi mødes den sidste torsdag i måneden
kl. 19:00 I Sønderup Mødesal.
Torsdag den 27. september
Torsdag den 25.oktober
Torsdag den 29. november

Vi er fælles om et stort ta´ selv bord”,
hvortil alle medbringer en ret.
Øl og vand kan købes. Der serveres kaffe.

Kontaktpersoner: Sven Borgen (58 26
8010) og Helene Holm (5826 70 85)

Under fællesspisningen i Mødesalen vil
der være udstilling af billeder gennem
tiden fra Vestermose Skole af elever,
kort, dokumenter m.m.

Strikkecafé
(hver anden torsdag kl. 14:30 - 16:30 i
Sønderup Mødesal)
Vi begynder næste sæson.
torsdag den 27. september
torsdag den 11. oktober
torsdag den 25. oktober
torsdag den 08. november
torsdag den 22. november
torsdag den 06. december, juleafslutning

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 kl. 10:0012:00.
For alle børn fra 0-8 år, forældre er velkommen til at deltage.
Vi samles først i Sønderup Kirke kl.
10:00 og går derefter i mødesalen til saft
og boller og aktiviteter.
Program:
Lørdag den 01. september
Lørdag den 06. oktober
Lørdag den 03. november
Lørdag den 01. december.
Kontaktperson: Ellen Frederiksen
(58 52 49 70)

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/
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.

HØSTSALME
1 Guds herlighed i dag og nat
kan himlene fortælle;
og stjerners bane har han sat
i sine hænders vælde
Han skabte tid og årets gang
med sol og vind og væde;
han gav os stemme til en sang
til tak for høstens glæde.
2 Hans kærlighed som solen når
helt ud til verdens ende
og byder folk til festen, hvor
de lærer Gud at kende.
Han kaldte os til samme håb
og vi fik plads ved bordet
som børn af ham med tro og dåb
og fællesskab om ordet.
3 Vi deler efter Kristi skik,
fordi vi fik det hele,
lidt ud til dem, der ikke fik
så god en høst at dele.
Men når vi rækker krummer ud
af det, vi selv fik givet,
er det en fattig tak til Gud,
som gav os alle livet.
4 Giv os en plads hos dig, vor Gud,
den dag, dit rige kommer,
hvor alle blomster springer ud,
og høst blir vår og sommer.
Ja, lad os vokse i din hånd
med frugter til din ære.
Bind du os fast i fredens bånd
til et med dig at være.
5 Send du os ud med kærlighed,
tag plads i vore hjerter;
del vore glæder og gå med
i angst og nød og smerter.
Og når vi samles om dit bord,
da vær du selv til stede;
så skabes enhed ved dit ord
til tak og tro og glæde.
Benedikte Brisson

Formandens noter:
Hilsen fra Sønderup Kirke
Sommeren er på sit højeste i skrivende
stund. Solen skinner fra en skyfri himmel og vi suger til os. Vi nyder at blive
gennem varmet, sådan som kun solens
stråler kan og lade op til regnvejrsdage
og kolde vinde.
I Sønderup går det godt set fra menighedsrådsregi. Siden sidst har vi ikke været kastet ud i de store vedligeholdelser
eller nye tiltag. Tingene går, som vi
bedst kan li det stille og rolig. Med et
tilbageblik kan vi sige, at vores sogneaftener med spisning var en god ide. Man
hygger sig sammen over maden i hinandens selskab, og på hjemmefronten er
der mere ro på, når der ikke skal tænkes
på mad denne dag. Så vi har tænkt, at vi
også denne sæson vil følge op på det.
Grundlovsfesten i den dejlige præstegårdshave, - som er den helt unikke
ramme- var atter i år velbesøgt. Vi havde også været heldige med at få Birthe
Rønn Hornbech som taler. Alt var som
taget ud af en Morten Koch film, vejret,
flagene, koret, fællessangene og folkedanserne i deres flotte dragter. Alt det
der bare for os er dansk, var der, og menighedsrådsmedlemmerne havde igen
tryllet ved ovnene, så der var et kæmpe
kagebord, som der kunne nydes. Eva,
Doris og jeg lavede så mange kopper
kaffe, så vi slet ikke kunne holde styr på
mængden, men der var nok, hvilket var
det vigtigste.
Her først i august er vi så heldige at få
besøg af en gruppe, der vil spille teater
ved Sønderup kirke, og da vi har en
præst, der altid er åben overfor nye tiltag, er gudstjenesten lagt i forbindelse
dermed, og menighedsrådet byder på lidt
til ganen, spændende!!!

Sogneturen går i år til Sct. Bendts Kirke
i Ringsted, hvor vi får en guidet rundvisning, og derefter kører vi til en have i
Alsted. og sidst skal vi som så mange
gange før nyde dejlig mad på Bromølle
Kro. Det er en dag menighedsrådene altid glæder sig til i selskab med glade
sognebørn, at få en god snak og nyde
dejligt samvær.
Jeg vil slå et slag for vores hjemmeside.
De tre kirker har i nogle år haft en fortræffelig hjemmeside, hvor alt, der vedrører kirkerne og livet omkring dem,
bliver fortalt. Den er altid opdateret, og
med billeder fortæller den om det, der
foregår, og det, der har fundet sted. Vi
bruger en del penge på det, men med
bevidstheden om, at det er den måde, vi
bedst får tingene ud på, har vi valgt at
sådan må det være.
Til efteråret er der igen valg til menighedsrådet, - hold øje med hjemmesiden,
hvor det vil blive annonceret, hvilken
dag, vi i de tre sogne holder opstillingsmøde.
Sidst men ikke mindst vil jeg her benytte lejligheden til at takke for godt og gedigent samarbejde til Per graver, som altid gør et besøg på kirkegården til en
god oplevelse. Du er bare ethvert menighedsråds drøm er du. Til Helene tak
for din åbenhed overfor alt, og den måde
du forvalter de mangeartet opgaver på.
Vi får måske ikke altid sagt det, men vi
skønner på det.
Som det fremgår af alt dette, har vi det
godt i og omkring de tre små kirker på
den plet i Danmark der blev vores.
Med dette vil jeg sende en glad og taknemmelig hilsen til alle.
Ellen Frederiksen

Præstens hilsen:
Man går såmænd hen og bliver
helt taknemlig

Jeg er blevet helt vild med vandreture.
Det er ikke bare god motion og frisk
luft. Det er ikke kun dét, at jeg sanser og
dufter og oplever naturen på nært hold.
Der sker også noget mere, noget som på
en måde er uforklarligt og opløftende,
helende og afstressende, noget som giver energi og glæde.

drama. I præstegården kan man såmænd
bare kigge ud af køkkenvinduet. Her står
et vidunderligt Paradisæbletræ, som jeg
plantede for omkring 10 år siden. I år
har det været helt pragtfuldt at se det. I
foråret de lyserøde blomster og om efteråret alle de små lysegrønne æbler. Og
inden jeg når at tænke på paradisæblegelé, har blæst og nogle hårde regnskyl
sendt næsten alle æblerne ned på jorden.
Og sikke et gilde der går for sig i have
og køkkenhave omkring al den nedfaldne frugt af små dyr: sommerfugle, en lille hare og fugle. Sikke et efterårsliv.
Men faktisk også et forårsliv. For i æblernes nedbrydning til jord ligger jo allerede et løfte om næste års frugtbarhed i
haven og nye sommerfugle, fugle og nye
harekillinger. Og sådan rækker naturen
sine hænder både bagud og forud. Det
kan nok sætte tanker i gang.

Og så synes jeg, at der ikke er meget der
kan måle sig med en efterårs-gåtur. På
en regnfuld og blæsende dag, eller en
klar og solbeskinnet dag, hvor solen,
kulden og blæsten gør dig opmærksom
på din egen hud. Hvor du ikke bare kan
glemme dig selv, men tvinges til at blive
et med din omverden. Og så bor vi her i
vores lille hjørne af Danmark vel nok i
verdens bedste gå-tur-område. Efter min
mening.

Sangeren Michael Falch gik tur på Kalvehave Mark og tænkte således:

I det hele taget er naturen vidunderlig i
efteråret. Man kan så tydeligt se, hvordan hele det store årstidshjul drejer
rundt. Træerne bugner af frugt, så taber
de frugten, dernæst bliver bladene brune
og gyldne og til sidst er også de væk, og
træerne står som skulpturer mod himlen.
Dagene bliver kortere og kortere. Det
bliver koldere. Jo, elementerne og tidens
gang er tydelig.
Man behøver sådan set ikke bevæge sig
ret meget ud i naturen for at se hele dette

Af viften med haler og skørternes susen,
af mammutters musth og mændenes rus.
Jeg går på en jord sort af jægernes ildsteder,
af buer og pile og vikingers skål.
Af rustne geværer og hekse på bålet,
af aske og orm og elektriske ål.

Jeg går på en jord blød af levende minder,
af visne blade og nedfalden frugt.
Årtusinders somre og græsplæners dufte
af flokke af ulve og hjortenes flugt.
Jeg går på en jord våd af smeltevandsfloder,

Her er den jord, du går på.
Her er de ord, du står på.
Af jord er du kommet,
Til jord skal du blive.

Ind imellem glemmer du,
hvad du sku’ sige
og går og bliver lidt
taknemmelig.

At være jorden nær
Jord bærer så meget allerede levet og
kommende liv i sig. Jorden er også Guds
arbejdsmateriale. I den smukke poetiske
beretning om verdens skabelse, som vi
finder på de allerførste sider i Biblen,
møder vi Gud, der, som en pottemager,
tager jorden op i sine hænder og former
det fineste, han kan. Nemlig et menneske – Adam. Af jord er du kommet, sagde Gud til sit menneske, og pustede livsånde i det.
På latin hedder jord humus. Det engelske ord ”humble” - ydmyg - har sin oprindelse her. Og ikke bare i lyd, men også i betydning er der en sammenhæng.
At være ydmyg er at være jorden nær.
”Jeg kaster mig i støvet” er en talemåde,
der har sin oprindelse i en handling, man
brugte til at vise sin ydmyghed overfor
et eller andet.
Men er det nu en god ting at være jorden
nær? En af mine ynglings beskæftigelser
i mit barndomshjem var om sommeren,
når vi holdt middagspause at ligge på
græsset i haven og kigge op på de drivende skyer. Det gav en lethed og pirrede fantasien, for der svævede alverdens

lette og hvide væsener forbi deroppe i
det himmelblå. Og hvad tænkte jeg på
og drømte om? Tja, egentlig ikke så meget, men jeg lå og nød at kigge på himlen, - og taknemlighed var et ord, der ikke var så særlig fjernt.
Og måske er der noget om sagen. Hvis
man er jorden nær, hvis man er ydmyg
og beskeden overfor livet, så giver det
rum til at glæde sig og undre sig over alt
det, man ser og oplever. Glæden over
det man modtager, får på den måde lov
til at fylde mere end ærgrelsen og vreden over alt det, man ikke får og ikke
oplever og det man forspildte. Man går
såmænd hen og bliver helt taknemmelig,
som Michael Falch siger det i digtet.

Og så er der det med os mennesker og
jorden: Selvom det i grunden er en fantastisk tanke, at også vi er en del af det
store kredsløb - ”af jord er du kommet,
til jord skal du blive” - så er der en endnu mere fantastisk fortsættelse: ”Af jorden skal du igen opstå!” Det er de ord,
vi kan stå på. De ord, der kan bære. Håbet om at jorden vil gemme på videre liv
– også for os. Og imellem dette: ”til jord
skal du blive”, og så dets fortsættelse:
”Af jorden skal du igen opstå”, da må vi
tie og overlade vores livshistorie i Guds
skaberhænder.
I ønskes et rigtig dejligt efterår!
Stor hilsen
Helene Holm

Grundlovsfesten i præstegården

Teaterfestival ved Sønderup

