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Vestermose IF
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Fortsat god vinter, vi går mod lysere tider og på gensyn og velkommen til forhåbentlig mange både nye og kendte ansigter til foråret, hvor bl.a. fodboldprogrammet er lagt.
Søren Christiansen

Fodbold

Vestermose
Idræts Forening
Formanden
Endnu et år er gået og nu er vinteren på
visit med kulde og mangel på lys. Det er
dog også årstiden for foreningens mange
vinteraktiviteter. Lige nu har vi gang i
gymnastik, fodbold, badminton, volleyball og zumba. Ret mange aktiviteter for
en lille forening som vores. I forhold til
sidste år, har vi desværre mærket et faldende medlemstal. Det kan der være
mange forskellige årsager til. Vores tilbud kan være forkerte, kedelige, dyre eller noget helt andet.
Når Lokalbladet udkommer, har vi afholdt den årlige generalforsamling. Vi
håber, at rigtig mange er mødt op og givet os gode indspark og idéer til fremtiden, så vi kan tilpasse vores aktiviteter
til lokalområdets behov.
Vi ser med stor glæde på, at antallet af
børn på VNI stiger støt. Og håber selvfølgelig på en afsmittende virkning for
VIF.
En stor tak til alle vores medlemmer,
som bakker op om Vestermose IF, for så
længe I har lyst til at deltage i foreningens aktiviteter, så er der et behov og
foreningen kan bestå.

Vi har været så heldige at kunne have tre
fodboldhold til indendørs i vintersæson.
U10 holdet har haft forskellige trænere,
som sidste år og det er heldigvis en succes. Børnene synes det er rigtig hyggeligt.
Herresenior og oldboys har også denne
vinter holdt formen ved lige med indendørs fodbold på Produktionsskolen i Ottestrup.
Der er meget positivt, at der er mange
der har lyst til at dyrke sport om vinteren
og at vi selvfølgelig har mulighederne.

Ny fodbold-sæson:
Her til foråret vil vores hold træne følgende dage:
 5-8 årige, piger og drenge træner
onsdag kl. 16.30-17.15
 U10 træner mandag og onsdag, fra
kl. 16.30-18.00 begge dage
 U14 træner onsdag fra kl. 17.3019.00
 Herresenior træner mandag kl.
19.00-21.30
 Oldboys (kontakt Klaus på tlf.: 29 48
66 81)

Alle træner på sportspladsen ved
Vestermose Natur- og Idrætsfriskole.
Der tages forbehold for fejl og ændringer af hold, dage og tidspunkter.
Velkommen til Flemming, som har sagt
ja til at hjælpe med træning og kampe
sammen med Ronni og Anders på U10holdet.

HUSK!
Som ungdomsspiller i Vestermose IF
har du mulighed for at få et FCVUngdomskort. Dvs. du kan komme til
Slagelse FCV hjemmekampe - gratis
ved forevisning af ungdomskortet.
Jeg glæder mig til at se nye som gamle
spillere på banen.
På gensyn

Glæder mig til endnu et godt samarbejde, med alle jer frivillige træner og
dommer.
Dommer:
Jeg har sat en seddel i klubhuset, hvor
man har mulighed for at skrive sig på
som hjemmebanedommer.
Har man lyst til at hjælpe på banen som
dommer, men mangler lige nogle informationer er der mulighed for at komme
på et dommerkursus.
Kontakt venligst undertegnede hvis det
var noget for dig.
Oplysninger:
o Hjemmeside: www.vestermose –
if.dk, se under fodbold.
o Facebook: Vestermose idrætsforeningen
o DGI`s hjemmeside, hvor vores kampe er registreret
www.minidraet.dk
skriv : Vestermose IF fodbold
(Holdet du skal bruge oplysninger
om trykker du på)

Husk at fodbold er for sjov 
Kaja Jespersen
Fodboldformand
Tlf.: 26 57 79 56
kajajespersen@msn.com

Gymnastik
Gymnastiksæson
2012-2013 er ved
at være overstået.

Stor tak til alle instruktørerne for godt
samarbejde.

Og traditionen tro
holder vi forårsopvisning.
Forårsopvisningen afholdes i år på
Produktionsskolen i Ottestrup lørdag
den 16. marts 2013 kl. 13-14.30.

Zumba
Der har været rigtig
flot tilslutning til
zumba-timerne.
En god måde at få
rørt kroppen på.
Vi håber på stor opbakning fra familier,
venner og bekendte og selvfølgelig også
fra alle andre interesserede – til nogle
hyggelige timer.
Der ud over vil man også kunne møde
vores to show-hold til andre opvisninger
rundt om i kommunen. Datoer og tidspunkter er dog i skrivende stund stadig
ikke helt på plads.
Veloverstået gymnastikdag
Årets gymnastikarrangement blev i år
afholdt på Produktionsskolen. Mange
tak for lån heraf.
Det var en dag, som stod i gymnastikkens og hyggens tegn. Vi startede dagen
med morgenbrød, hvorefter den stod på
zumba.
Herefter nogle timers leg og gymnastik.
Og dagen blev sluttet af med dejlige
hjemmebagte kager.

Bettina Sørensen

Gymnastikopvisning 2013
i Vestermose IF
Gymnasterne viser,
hvad de har lært
Vestermose IF afholder opvisning
Lørdag 16. marts kl. 13.00-14.30
Bemærk!!

på Produktionsskolen
Ottestrupvej 9-13, Ottestrup
BEMÆRK: Vi plejer at være i Nymarkshallen

Fællesspisning i aulaen på
Spring-ud-dag. Vi er denne gang
”sprunget” til Spanien, og eleverne har i grupper arbejdet med
tilberedning af spanske specialiteter, malet portrætter med inspiration fra Salvador Dali og Pablo
Picasso værker, arbejdet med det
spanske sprog m.m. På menuen
denne dag er bl.a. spansk kartoffelomelet, gedeost, fyldte peberfrugter m.m.
Alma fra 0. kl. og Liva fra
3. klasse har malet billeder
efter inspiration fra de
spanske malere Salvador
Dali og Pablo Picasso. På
Spring-ud-dag om Spanien.

Hallelev Forsamlingshus
Kom til banko i
Hallelev Forsamlingshus

Program for 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
30-4-2013
14-5-2013

Alle dage starter vi kl. 19.15
Besøg vores hyggelige bankospil
Vel mødt!
Hallelev Forsamlingshus det sidste lokale samlingssted, hvor alle kan mødes!
Vedrørende leje – kontakt venligst:
Ib Lambert Larsen: 58 29 11 44

_____________________________
Frivillig hjælp søges - VIF!!!!!
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

Sorterup, Ottestrup og Kindertofte Pastorat
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:

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

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

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

Aktiviteter forår 2013
Vi glæder os til at byde velkommen til:

Velmødt til en hyggelig, traditionsrig
Grundlovsdag. En nationaldag hvor vi
nyder fællesskabet, er taknemmelige
over vore danske rødder.

Sogneaften den 06. marts:
I Sønderup Mødesal
Kl. 18:00 spisning og kaffe
Kl. 19:00 foredrag med emnet:
”Ekstremt højt og utroligt tæt på”, ved
sognepræst Vita Andreasen.
Om drengen Oscar, som mister sin far
11. september 2001i New York. En
smuk fortælling om kærlighed og det
svære samspil mellem mennesker.

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 02. marts
Lørdag den 06. april
Lørdag den 04. maj
Lørdag den 01. juni
Vi starter op igen lørdag den 07. september.
Kontaktperson: Ellen Frederiksen
58 52 49 70

Grundlovsfest
onsdag den 5. juni 2013
kl. 13:30 – 16:30
i Præstegårdshaven
Program:
kl. 13:30 Åbning og fællessang ved sognepræst Helene Holm.
Kl. 13:35 Kor
Kl. 14:05 Grundlovstale
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.

Konfirmationer i 2013
Se billederne på kirkens hjemmeside
www.sønderupkirke.dk

Gudum Kirke Bededag
26. april
Gustav Jørgensen
Natasja Hansen

Nordrup Kirke 12. maj
Sille Lillesøe

Sønderup Kirke 05. maj
Ida Gøral Sjøstrøm
Laura Louise Grønbech
Mathilde Egelunn Olsen
Liv Birch Engsager
Laura Alstrup Bjaldby

Konfirmander 2013/14 med
familie
Begyndergudstjeneste søndag den 25.
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 2014:
Nordrup Kirke:
Søndag den 04. maj kl. 10:00
Sønderup Kirke:
Søndag den 11. maj kl.10:00
Gudum Kirke:
Bededag den 16. maj kl. 10:00

Strikkecafé

Vel mødt til fornøjelige og kreative timer.
Kontaktpersoner:
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 21. marts
Torsdag den 25. april
Torsdag den 30. maj
Efter sommerferien mødes vi igen
torsdag den 26.september
Vi tager udgangspunkt i ”Katekismus”,
Forlaget Anis 2000.
Marts: Kapitlet ”Om Guds søn”
April og maj: Opstandelse, dom og evigt
liv.
Kontaktpersoner:
Sven Borgen 58 26 80 10 og
Helene Holm 58 26 70 85

(hver anden torsdag kl. 14:30 - 16:30 i
Sønderup Mødesal)
Torsdag den 07. marts
Torsdag den 21. marts
Torsdag den 11. april
Torsdag den 25. april, afslutning
Vi begynder sæsonen torsdag den 26.
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.

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
www.vestermose.net

Formandens noter:

Nyt fra
formanden i Sønderup
Årsskiftet har for menighedsrådets vedkommende betydet, at der har været
”vagtskifte” for nogen. De tre menighedsråd ser nu således ud for de næste 4
år:
Sønderup: Ellen Frederiksen, Doris
Nilausen, Willy Rygaard, Kirsten Christiansen, og Niels Eggert, suppleanter
Betina Grønbech og Majbrit Nielsen.
Nordrup: Sven Borgen, Henrik Mårtensen, Nina Jørgensen, Ellen Tønning og
Anna Muller, Suppleanter Lizzi Thomsen og Kirsten Hansen.
Gudum: Annabelle Pedersen, Anders
Yttrup, Annelise Olsen, Uffe Jensen, og
Jesper Dethefsen. suppleanter Jørgen
Nielsen og Vagn Nielsen.
Til Gert Jørgensen, Tove og Ejvind
Hansen, Otto Bramsen, og Bent Brodersen, som har valgt at stoppe, skal herfra
lyde en stor tak for jeres indsats; tak for
det arbejdsfællesskab vi har haft, og jeres altid positive vinkel at gå til opgaverne med.

menighedsrådsmedlemmer! Vi glæder
os til at lære jer at kende og til det, I
kommer med.
Vores præst Helene Holm har, som I kan
læse andet steds været præst i 25 år, ligelig fordelt imellem sognet i Nordsjælland og hos os her i foråret. Det fejres
med en festgudstjeneste den 26. maj Se
annonce.
I Sønderup er vi ved at få syet en ny rød
messehagel, én som jeg syntes, vi har
trængt til rigtig længe; så jeg glæder mig
rigtig meget til den bliver færdig. Det er
igen Eva Rygaard, der tryller med sine
dygtige og flittige hænder. Eva har jo,
som de fleste nok husker, også syet en
meget smuk en af slagsen i råhvid, og
også et antependium er hendes værk.
Hvor er vi heldige at have sådan en kapacitet iblandt os.
Ellers er der vist kun tilbage at ønske alle i sognene et godt og lykkebringende
nytår og se frem til, hvad det nye år måtte bringe, og ønske at vores fællesskab i
de tre små sogne må bestå, så vi forsat
har den glæde, at der er liv og vækst
omkring kirkerne.
Med venlig hilsen
Ellen Frederiksen

Efter gudstjenesten bydes på et lettere
traktement med ”tag-selv bord” og hyggeOg
ligeledes
skal der herfra også lyde et
ligt
samvær.
stort og hjerteligt velkommen til de nye
Med venlig hilsen Sønderup, Nordrup og Gudum Menighedsråd

Præstens hilsen:
Strøtanker og 25 års jubilæum

Jeg føler mig meget rig og privilegeret i
arbejdet og i det hele taget over at bo så
dejligt et sted herude på landet, hvor vi
kommer hinanden ved, som man kalder
det, og hvor jeg nyder naturen og årstidernes vekslen.
Der tales jævnligt om, at præster skal
være synlige. Jeg morer mig lidt over
udtrykket om en synlig præst.
For sæt nu man havde ansat en usynlig
præst for 12 ½ år siden, det havde ikke
været så godt. For hvordan skulle det
kunne lade sig gøre at prædike usynligt i
kirken, undervise konfirmander usynligt,
sludre usynligt med naboen, vinke usynligt og gå usynligt tur med hunden.

Det er altid vigtigt at byde hinanden
godt velkommen. Så godt velkommen til
mine strøtanker i forbindelse med mit
25-års jubilæum som præst 1. maj 2013.
Det er nu 12 ½ år siden jeg med min
familie blev budt hjerteligt velkommen
til Sønderup, Nordrup og Gudum sogne.
Og det var ikke bare tomme ord, jeg følte mig virkelig velkommen og placeret
der, hvor jeg gerne ville være. Sådan har
jeg det stadig, og det er meget lykkeligt.
Samarbejdet mellem menighedsrådene,
ansatte og præst er af yderste vigtighed.
Det har en stor afsmittende virkning i
menigheden, når vi gør fælles sag og
bruger kræfterne på at opbygge hinanden og skabe gode rammer og en positiv
atmosfære for fællesskab og evangelium. Og sådan synes jeg, vi har det.
Det har gjort et stærkt indtryk på mig at
tænke på alle de fantastiske mennesker,
jeg har mødt gennem årenes løb som
præst i glæde såvel som i sorg, til højtider og i alle de almindelige dage derimellem.

Journalister er ret glade for synlige præster, men de må konstatere med tilbagevendende overraskelse, at præster er
synlige, dvs. for det meste kommer
journalisten ikke meget længere end til
det forunderlige i, at præster går i Netto
og køber rugbrød og leverpostej, at de
har fritidsinteresser og familie og børn,
kort sagt, at de ligner andre til forveksling og altså er synlige i deres sogne, når
de udfolder deres højt almindelige dagligdag og hverdagsliv.
Men hvis alt der var at sige om en præst,
lå på det synlige plan, var der ikke meget ved det.
Det afgørende for en præst ligger i samspillet mellem det synlige han eller hun
udfolder sig i – og det usynlige, han eller hun skal formidle.

Det afgørende i vores liv er jo netop
usynligt for øjet.
Det afgørende imellem mig og et andet
menneske ligger jo ikke i, om den anden
er 1,70 høj og har brune øjne.

synlige liv og dagligdagen, som vi lever
her i vore sogne. Præsten skal prædike
ord til opbyggelse og trøst, ord som vi
kan leve og dø på.

Det afgørende er det usynlige, relationen
imellem os, hvad der er på færde mellem
os. Om det er tillid eller mistillid? Om
det er venskab eller uvenskab? Om det
er lidenskab eller ligegyldighed?
Hver søndag lyder den apostolske trosbekendelse i vore kirker. Vi har også en
anden trobekendelse, som hedder den
nikænisk-konstantinopolitanske trosbekendelse. Den bruger et uhyre smukt udtryk om Gud som skaberen. I den trosbekendelse kalder vi ikke Gud for himlens og jordens skaber, men for det synliges og usynliges skaber.
Og det er netop i denne spænding mellem det synlige og usynlige, at præsten
skal udfolde sit virke. Det synlige er stedet, omgivelserne og menneskene; det
usynlige, er alt det, der er på færde mellem os.

Det er det usynlige, som giver det synlige dets betydning og mening.
Til det usynlige hører kærligheden, fællesskabet, omsorgen, glæden og ikke at
forglemme det gode fællesskab samt
evangeliets forkyndelse. Præsten er ansat til at prædike dette usynlige ind i det

Den svenske forfatter Göran Tunström
fortæller i ”Prästungen” om, hvordan der
midt i hans lykkelige barndom indtræffer en katastrofe, idet hans præstefader
dør pludseligt. Paradiset er tabt. Alting
forandres.
Moderen og børnene må flytte bort fra
deres store dejlige hus til et mindre. Den
elskede far er borte.
Hele verden bliver mindre, sammenklemt, pengene er små, og ustandselig
har de nabokonen over sig, hun overvåger alt, hvad den lille Görans familie
gør.
Men i ethvert liv er der oaser. Göran får
en ven, en rigtig kammerat, Lars, og en
dag er han på tur med Lars og hans familie. Og et sted i det grønne sætter familien sig og spiser frokost. Bagefter
slanger de sig i græsset, og Lars tager en
bog frem og læser en novelle for Göran,
en novelle, der hedder ”De store ord”.
Og Göran forstår ikke et kvidder af den
novelle. Men han fyldes af en overvældende følelse af lykke. Hvorfor det? Jo,
fordi han mærker, at verden er større.

Han mærker, at verden er større end
hans sammenklemte tilværelse og nabokonens sladderagtighed. Verden er et
større sted.
Der er en verden, der er større end
vores højeste lykke - og en verden, der
er større end vores dybeste sorg. Og
denne verden findes i vores kristne tro
og forankring. Vi er befriet fra at skulle
være de største, bedste og mest vellykkede med vores liv. Og denne befrielse
finder vi i evangeliet, som giver den store glæde og taknemlighed i tilværelsen.
Denne taknemlighed bærer vi med os i
dagligdagen, så vi kan øjne lys, hvor der
er mørke, fortrøstning, hvor der er sorg.

Denne taknemlighed gør, at vi tør kaste
os ud på de halvfjerdssindstyve favne og
mærke, at vi bæres.
Så vil jeg være så ubeskeden at ønske os
alle til lykke med de gode forhold, vi lever under og til lykke med, at vi har synlige kirker i vores sogne, synlige menighedsråd, synlige ansatte, en synlig menighed og en synlig præst, som formidler et usynligt, men slidstærkt og glædeligt og mærkbart evangelium.
Tak for de gode år og gode kår; jeg
glæder mig hver dag også til alle de
dage, der ligger forud!
Kærlig hilsen Helene Holm

ÅRETS
KONFIRMANDER

Gudstjenesteliste for Sønderup. Nordrupvester og Gudum Sogne
Marts, april og maj 2013
Hvor intet andet er anført prædiker sognepræst Helene Holm
Sønderup
Nordrup
Gudum
10:30
Ingen
Ingen

10. marts
Midfaste
17. marts
Mariæ Bebudelse
24. marts
Palmesøndag
28. marts
Skærtorsdag
29. marts
Langfredag
31. marts
Påskedag
01. april
2. Påskedag
07. april
1. s. e. påske
14. april
2. s. e. påske
21. april
3. s. e. påske
26. april
Bededag
28. april
4. s. e. påske
05. maj
5. s e. påske
09. maj
Kristi Himmelfart
12. maj
6. s. e. påske
19. maj
Pinsedag
20. maj
2. Pinsedag
26. maj
Trinitatis
02. juni
1. s. e. trinitatis
09. juni
2. s. e. trinitatis

Ingen

10:30
Kirkekaffe
Ingen

Ingen

19:00
Kirkekaffe
Ingen

Ingen

Ingen

10:30

Ingen

10:30

Ingen

Ingen

Ingen

10:30
Kirkekaffe
Ingen

Ingen

Ingen

Ingen
10:30
Kirkekaffe
Ingen

Ingen

10:30

10:30
Kirkekaffe
Ingen

Ingen

10:30
Kirkekaffe
Ingen

Ingen

10:30

Ingen

10:00
Konfirmation
Ingen

10:00
Konfirmation
Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

10:30

Ingen

Ingen

Ingen

10:00
Konfirmation
10:30

10:30

Ingen

Ingen

Festgudstjeneste
10.30
Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

10:30

09:00
Gitte Rasmussen

Ingen

Ingen

Ingen

Helene Holm holder ferie 20.-23. marts, fri weekend: 08.- 09.juni. Gitte Rasmussen holder
ferie uge 16, og friweekend 16. -17. marts og 25.- 26. maj.
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.

