Vestermose IF

www.vestermoseif.dk

der skal til, for at vende udviklingen og
forny tingene, så det igen kan gå fremad.
Jeg vil slutte med at takke alle dem, der
fortsat bakker op om VIF og håber at I
bliver ved.
Søren Christiansen

Vestermose
Idræts Forening

Volleyball
Husk at der spilles
volleyball på

Formanden
Efterårs- og vintersæsonen er vi nu godt
i gang med.
"Godt" kan tolkes på flere måder. Jeg
skal indrømme, at jeg syntes opbakningen til foreningens aktiviteter godt kunne være bedre. Jeg har hele tiden haft
fornemmelsen af, at det med tiden kunne
blive svært at fastholde medlemmer, når
Vestermose skole lukkede og indtil den
nye friskole, kommer rigtigt i gang.
Men at opbakningen skulle gå så hurtigt
ned ad bakke, er kommet lidt bag på
mig. Jeg havde håbet, at man nu ville
samles endnu stærkere, om det der var
tilbage. Men det ser ikke ud til at være
tilfældet.
Det oplevede vi ret tydeligt 1. september, hvor vi valgte at aflyse cykelløb, da
kun knap 30 ønskede at deltage. Det er
simpelt hen for lidt at ulejlige politi og
andre med afspærring m.v. med.
Jeg kan kun opfordre til, at man viser
større interesse fremover, hvis VIF skal
bestå. I februar til generalforsamlingen
skar vi ned i bestyrelsen. Til næste år
håber jeg på, at VIF kunne få nye kræfter ind, da det nok er en ny generation,

Produktionsskolen torsdage kl. 19-21.
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

Badminton
Vi har stadig ledige
baner, hvis du og din
ven, mand eller kone
har lyst til lidt motion efter en fjerbold.
Vi tager kun 700 kr. for en bane, pr.
time, for en hel sæson.
Se ledige tider på vores hjemmeside
www.vestermose-if.dk for både Produktionsskolen og Vestermose og kontakt
Lars Bo Sørensen.

Fodbold
Så er endnu en fodbold
sæson gået. Det har
været en spændende
sæson med mange forskellige udfordringer
hen over efteråret.
Herre senior
Michael Worm har taget Herre seniorerne under sine vinger. Både til træning og
kampe. De har haft en udmærket sæson,
når man tænker på, at de startede et par
måneder før sommerferien.
Jeg vil sige en stor tak til Arla i Slagelse
og Søren Olsen for sponsering af tryk til
Herre senior’s nye spilledragter.
U13
U13 holdet er også rykket fremad og
sluttede på en 3. plads. Holdet kunne
godt tænke sig flere spillere, så sidder du
og kunne godt tænke dig at være med, så
er der også plads til dig.
Er du mellem 13 og 14 år så mød op til
foråret, eller kontakt undertegnede.

øje med Lokalbladet eller Facebook, om
hvornår vi starter op igen.
Old Boys
Oldboys har været uheldige at ende i en
forkert pulje. Det håber jeg vi kan få
ændret på, så de kan spille i deres vanlige gruppe til foråret.
U10
Jens, som har haft U10-holdet i nogle år
er stoppet som træner. Jeg vil sige Jens
mange tak for din indsats i de år du har
trænet holdet.
U10 holdet har haft en fin sæson de sluttede sæsonen af med en 3. plads. Slutningen af sæson var de inde og følge FC
Vestsjælland ind på banen den 23. september. FCV spillede mod FC Fyn og
kampen endte uafgjort 0-0.
Skulle du have erfaring med fodboldtræning eller kunne du tænke dig at få
det på et kursus, så er jeg behjælpelig
med en løsning. Så vi kan hjælpe Ronni
og Anders O. med at få en makker til
U10’s træning og kampe.
Som ungdomsspiller i Vestermose IF få
du et FCV-ungdomskort, så kan du
komme gratis ind til FC Vestsjællands
hjemmekampe. FCV ungdomskort er på
vej, tag fat i mig, hvis du stadig ikke har
modtaget det.
Tak til Anders Vestergaard og Søren
Christiansen for, at I er behjælpelige
med at dømme vores hjemmekampe.

5-7 årige
Her i efteråret har vi ikke haft så mange
på det lille hold af de 5-7 årige, så er der
piger eller drenge, der kunne have lyst
til at gå til fodbold til foråret, så hold

Tak til alle vores trænere for endnu en
kæmpe indsats i den nu overståede
sommer-sæson.

Indendørs fodbold
Indendørs fodbold er i gang når bladet
udkommer.:
 U10 – træner mandag kl. 17.0018.00
 Hr. Senior træner mandag kl. 18.0019.00
 Oldboys træner onsdag kl. 20.0021.00
Al træning foregår på produktionsskolen
i Ottestrup.
Dommer til hjemmebanekanpe
Kunne du tænke di, at blive dommer, så
kan vi som idrætsforening tilbyde dig at
komme på dommerkursus.
Har du allerede taget dommerkursus er
du selvfølgelig også velkommen til at
Kontakte mig.

Vi har måttet slå spillopper og krudtugler sammen til ét hold, og springholdet
er helt blevet nedlagt.
Der er stadig plads til mange flere gymnaster - børn såvel som voksne..
Her er de hold, som vi kan tilbyde:
Krudtuglerne/Spillopperne
(4 år -3. kl.).
Tirsdage 16.30-17.30 på Vestermose
Natur- og Idrætsfriskole.
Familieholdet
Onsdage 17.00-18.00 på Vestermose
Natur- og Idrætsfriskole.
Voksen-gymnastik
Torsdage 19.00-20.30 på Vestermose
Natur- og Idrætsfriskole.

Husk at Fodbold er for sjov 

Mini Showholdet (3.-6. kl.)
Mandage 16.00-17.00 på Vestermose
Natur- og Idrætsfriskole.

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

Showhold 2 (fra 7. kl.)
Onsdage fra 17.30-19.00 på Produktionsskolen.

Gymnastik

HUSK - HUSK - HUSK – HUSK!!!!!

Forårsopvisning i Nymarkshallen
16. marts 2013

Gymnastiksæson 2012-2013 er allerede
nu skudt godt i gang.
Igen i år har vi desværre endnu færre
hold end normalt. Dette simpelthen pga.
manglende gymnaster.

Vel mødt
Bettina Sørensen

Hallelev Forsamlingshus

Program for 2012-2013

Den billigste måde at holde fest på!

Banko - tirsdag d. 11-12-2012
Banko - tirsdag d. 28-12-2012
Banko - tirsdag d. 8-1-2013
Banko - tirsdag d. 22-1-2013
Banko - tirsdag d. 5-2-2013
Banko - tirsdag d. 19-2-2013

Afhold jeres fester i Hallelev Forsamlingshus, og støt det sidste lokale
samlingssted!
Forsamlingshuset er et nøgle-hus. I sørger selv for alt, hvorefter I returnerer
nøglen og afregner.
Vedrørende leje – kontakt venligst:
Sonja Vinter:
58 26 70 77
Ib Lambert Larsen:
58 29 11 44

_____________________________

Generalforsamling 28-2-2013
Banko - tirsdag d.
Banko - tirsdag d.
Banko - tirsdag d.
Banko - tirsdag d.
Banko - tirsdag d.
Banko - tirsdag d.

5-3-2013
19-3-2013
2-4-2013
16-4-2013
14-5-2013
28-5-2013

Kom til banko i
Hallelev Forsamlingshus

Alle dage starter vi kl. 19.15

Tag en nabo, en kollega, et
familiemedlem eller en anden person
med næste gang, som man ønsker at
hygge sig med en aften til bankospil!

VI SES!!

Gevinsterne er kvalitetskød direkte fra
Danish Crown i Ringsted, og pengepræmier helt op til 5.000 kr. på puljespil!

Vestermose Børnehave
- udvikling i børnehøjde -

Børnehaven på Hallelevvej 30 B

Legende læringsrum
 Visionær pædagogik
 Socialt engagement
Disse tre nye værdier skal i fremtiden
danne rammen for vores hus. Vi arbejder målrettet på at blive 0- 6 års institution for dit barn og dig i Slagelse og
omegn.

Føler du selv et socialt engagement, er
du nysgerrig på hvordan et legende læringsrum virker, vil du være med til at
forme en visionær pædagogik, og skabe
den bedste institution for lille som stor?
Så håber vi, at du kommer ned og ser,
hvordan vi arbejder med eks. læreplansprojekter, billedkunst og brobygning
mellem hjem og institution.

Læs mere om os på
www.slagelse.dk/Vestermose
Kontakt os på mail:
bh-vestermose@slagelse.dk eller ring til
vores ledelsesteam på 58291077 og hør
mere.

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: Annabelle Pedersen,
Leragervej 1, 4200 Slagelse
Nordrup Kirke: Sven Borgen
Ovrevej 1
4190 Munke Bjergby

Sogneguiden

Strikkecafé
( hver anden torsdag kl. 14:30 - 16:30 i
Sønderup Mødesal)
Datoer:
torsdag den 10. januar
torsdag den 24. januar
torsdag den 07. februar
torsdag den 21. februar
torsdag den 07. marts

Sogneaftener:
Finder sted i Sønderup Mødesal, Sønderupvej 4, kl. 18:00 med spisning og kaffe. Derefter er der foredrag kl. 19:00

Fastelavnsfest
Søndag den 10. februar kl.
10.30:
Fastelavnsgudstjeneste i Sønderup Kirke
med Helene Holm og årets dejlige konfirmander. Derefter fastelavnsfest med
tøndeslagning, kåring og boller.

Sogneaften
Onsdag den 6 marts:
Kl. 18:00 spisning
Kl. 19:00 foredrag
”Ekstremt højt og utrolig tæt på”.
ved sognepræst Vita Andersen
om drengen Oscar, som mister sin far
11. september.
En smuk fortælling om kærlighed og det
svære samspil mellem mennesker

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 livlig
debat.
Vi mødes den sidste torsdag i måneden
kl. 19:00 i Sønderup Mødesal.
Torsdag den 31. januar
Torsdag den 28. februar
Torsdag den 21. marts
Vi vil finde nogle udsagn om den kristne
tro og overveje, hvad de egentlig betyder og hvordan de mon skal forstås.
Kom gerne med dine egne forslag og
ønsker til studiekredsen.
Kontaktperson:
Sven Borgen (58 26 8010)

Børneklubben

Formandens noter:
Hilsen fra Nordrup Sogn

Den første lørdag i måneden i Sønderup Mødesal kl. 10 - 12.

Vi har lige haft menighedsrådsvalg igen.
Det er jo dejligt at se den opbakning der
er til det kirkelige arbejde i de tre små
sogne. Alle tre menighedsråd er igen
fuldtallige. I Nordrup gik Otto Bramsen
ud, og Anna Müller kom ind. Vi siger
tak til Otto for det arbejde han har lagt i
det forløbne år, og byder Anna velkommen til rådet. Jeg synes vi har et godt
samarbejde i de tre råd, og med de ansatte. Jeg praler, til alle der gider høre på
det, om den gode kirkemusikalske ledsagelse vi har i de tre små kirker. Foruden, sammen med vore to dygtige gravere, at passe de tre middelalderkirker
og kirkegårde, skriver menighedsrådets
medlemmer under på at de vil udføre det
betroede hverv i troskab mod den danske evangeliske – lutherske folkekirke
så den kan byde gode vilkår for den
kristne menigheds liv og vækst. Menighedens liv og vækst?? Det kunne så indebære at vi skulle arbejde for at få nogle af de mere kirkefremmede med ind i
”flokken”?

For alle børn fra 0-8 år, forældre er velkommen til at deltage.
Mødedatoer:
Lørdag den 12. januar
Lørdag den 02. februar
Lørdag den 02. marts
Kontaktperson:
Ellen Frederiksen (5852 4970)

Aktiviteter i Henrys Hus"
Landsbykællingerne hver tirsdag
kl.13 - 16
Angående program ring:
Dagmar Skovbjerg tlf. 58 26 72 27
Lis Borgen tlf. 58 26 80 10
Lis Bramsen tlf. 58 26 73 92
Omtale og program for Landsbykællingerne kan ligeledes ses på
http://www.vestermose.net/

Hvilket forhold har folk i almindelighed
til kristendom? Vi er jo alle døbt og konfirmeret, eller næsten alle, men hvis man
spørger om hvad kristendom er, får man
vidt forskelligt svar. Jeg har lige været
på ferie i USA og spurgte her nogle
amerikanere om hvordan de havde det
med måske at få en mormon som præsident. De var ikke klar over at vi ”normale” kristne ikke betragter mormon kirken
som værende en kristen kirke. De kalder
sig jo for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, og de er jo så gode og rare,
og så noble i deres sorte jakkesæt, og
har sådan en god moral. De hverken ryger eller drikker, og tager ikke stoffer.

Er det dét som gør at de er kristne?
Mormon kirken blev startet af Joseph
Smidt engang i midten af 1800 tallet.
Han var misundelig, over at Jesus aldrig
havde været i Amerika, så han ”fandt”
nogle guldtavler, med nogle tegn på som
han fik ”oversat”. Han postulerede nu at
nogle af Israels stammer nephititherne
og leminitherne var udvandret til Amerika omkring 600 før kr. fødsel, og var
oprindelsen til nogle Indianerstammer.
Samtidig fortalte han også at Jesus efter
sin død bosatte sig i Amerika, og at det
nye Jerusalem, skulle opstå i Amerika.
Han mente at man efter døden fór til
himmels og bosatte sig sammen med
Gud, på en planet, Kolob, (som ingen
andre kender). Der får man så et par
hundrede kvinder som man gifter sig
med (har han også læst koranen?) Hvad
er det for et menneskesyn? Er kvinder
en handelsvare som man kan blive ”belønnet” med?
Alt i alt er det lidt vidtløftigt, men mormonkirken har stort medløb, med flere
millioner tilhængere. Fælles for alle
kristne trossamfund, er at de accepterer
Bibelen som grundlaget for troen, og at
de tilslutter sig den apostolske trosbekendelse. Forskellen på disse kristne
trossamfund er at de lægger vægt på forskellige områder, men der er så vidt jeg
ved ingen som føjer yderlige til evangelierne. Mormonerne har ”Mormons bog”
som har samme vægt som bibelen.
Det væsentligste bud i kristendommen
er næstekærlighed, derfor forventer man
selvfølgelig at kristne har en ordentlig
etik, men man bliver ikke kristen, eller
en ”bedre” kristen bare af at være et ordentligt menneske. Men også herhjemme er der en tendens til at forveksle kristendom med etik, Det som gør at man
er kristen er troen, ikke ens handlinger.
Sven Borgen

Præstens hilsen:
Hvordan er den perfekte jul

– hvad med alle forventningerne?
Vi har travlt i adventstiden. For der er så
meget, vi skal nå, inden det bliver jul.
Reklamerne begynder at vælte ind af
brevsprækken og skriver om jul og julegaver allerede fra oktober. De første julefrokoster holdes allerede i oktober. Vi
ser et væld af reklamer i fjernsynet, reklamer, der vil have os netop til at købe
den her julegave; og midt i det hele, der
står vi så, og får sved på panden over alt
det, vi skal nå, inden det bliver jul.
For vi vil jo gerne have, at julen skal
blive vellykket. Og inderst inde, der lurer tankerne: kan vi nu også leve helt op
til forventningerne? Får vi købt de rigtige kalendergaver og gaver? Lykkes julemaden i år? Bliver det en god jul for
hele familien - med glade børn og ingen
skænderier med vores bedre halvdel?
Kan vi leve op til det hele? Alt det, vi
skal præstere, alt det vi skal gøre, for at
få det til at lykkes? Eller brænder sovsen
på, bliver børnene skuffede over julegaverne, kommer vi op at skændes ved det
store familiebord?

De tørre facts viser jo, at det kan være
svært at leve op til alle de her idealer.
Der er flere husspektakler i juleugen end
ellers, der er mere pres på krisecentrene og telefontjenester end ellers, og
flere rejser væk fra julestresset, siger
de. Julen er kørt sådan op, at flere
nærmest er lettede, når julen er
omme.

fred og glæde og lade det budskab nå
med ind i vores liv.
Vi burde måske standse lidt op og
tænke over, hvad julen betyder. At
Gud jo netop kom til os, midt ind i
det liv, vi lever nu- på godt og ondt-,
og fortalte os, at det liv, vi lever nu,
det skal vi leve sammen i fred og
glæde.

Og sådan burde det jo slet ikke være.
Advent er jo egentlig ment som en
tid for eftertanke, ligesom fasten er
en eftertankens tid op til påske. Advent er ment som en forberedelsestid, hvor vi egentlig alle sammen
burde tage det lidt mere roligt. Og
forberede os i sindet til budskabet
om Guds frelse, der blev sendt til alle
mennesker.

Og hvad er egentlig bedst for os selv,
vores børn, kæreste, ægtefælle, forældre og venner? At vi kommer sent
hjem i dagevis, fordi vi skal købe julegaver til den perfekte jul? At vi må
tage overarbejde for at få råd? At vi
bliver stressede, inden det overhovedet bliver jul?

Og julen, hvad er det? Er det at leve
op til en masse forventninger? Købe
de dyreste gaver, lave den fineste
mad? At alt skal lykkes? Eller er julen det, at Gud kom til os med sin
fred og sin glæde, og ønskede at være
nær hos os alle sammen, uanset om
vi har et vellykket liv, om vores jul
lever op til ugebladenes nye trend,
eller om vi synes, vi har svært ved at
leve op til alle forventningerne? Er
det ikke sådan, at julen slet ikke har
noget at gøre med, hvad vi kan tilvejebringe, at det kun bliver jul for os,
hvis vi når en hel masse; er julen ikke det- ikke hvad vi når-, men at Gud
har nået os?
Derfor burde vi måske give slip på
travlheden og lytte til budskabet om

Eller har de måske bedre af vores tid
og nærvær? At vi giver os tid til hinanden, taler med hinanden om stort
og småt. Ser hinanden ind i øjnene
og lader freden sænke sig? Ja, hvad
synes du?

Glædelig jul til alle og et velsignet
Nytår!
Helene Holm

