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Vestermose IF

følg os på Facebook

Vestermose
Idræts Forening

skal bare noget nyt blod til, og vi skal
også videre i livet.
Så tænk allerede nu om ikke det er dig,
der skal være med til at få Vestermose
IF til fortsat at være en god og attraktiv
forening at være med i.
Søren Christiansen
Generalforsamling
I slutningen af februar afholdt vi generalforsamling i VIF i klubhuset.

Formanden
Foråret er over os og i skrivende stund
er forårssæsonen i fodbold lige skudt i
gang. Godt i gang.
3 kampe i første uge af turneringerne og
3 sejre til Vestermose IF. Så kan det vel
ikke blive meget bedre.
Men som formand ser jeg ikke kun resultaterne som væsentlige, men mere at
vi har hold og trænere til at holde liv i
foreningen som noget af det vigtigste.
Nye spillere, nye gymnaster og nye trænere skal der til, for at vi kan fortsætte,
for der er jo også hele tiden nogle, der
forsvinder. Sådan har det altid været, og
sådan vil det altid blive ved at være.
Det samme gælder for bestyrelsen. I februar havde vi vores årlige generalforsamling, med et meget flot fremmøde, ja
jeg kan ikke huske, vi har været så
mange inden for de sidste 7 år.
Her gav det bare ikke nogle nye ansigter
i bestyrelsen, som vi ellers havde efterlyst. Genvalg til alle 5 siddende og suppleant, og vi skal selvfølgelig nok køre
det hele videre. Men næste år skal der
nogle nye til, da flere af os stopper. Ikke
fordi vi er trætte af foreningen, men der

Fremmødet var som sagt meget flot, og
vi havde vi en rigtig hyggelig aften med
konstruktive drøftelser.
Ny bestyrelse
Efter bestyrelsens konstituerende møde
ser Vestermose IF’s nye bestyrelse således ud:
Formand og Gymnastik:
Søren Christiansen
Hasselholmvej 4, 4200 Slagelse
20 78 97 61
hasselholm@dlgpost.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

Volleyball:
Rene Stokholm
Tyvelse Huse 14, 4200 Slagelse
27 63 63 37
renestokholm@vip.cybercity.dk
PR:
Claes Dudzinski
Vedbynørre Huse 3, 4200 Slagelse
58 26 62 62 / 21 84 49 03
dudzinski@email.dk

Vi har her til foråret kunne starte 5 fodbold hold op:
 4-7 årige piger og drenge træner onsdag kl. 16.30-17.15
 U11 træner mandage og onsdage
kl. 16.30-18.00
 U14 træner onsdag kl. 17.30-19.00
 Herresenior (kontakt Kaja)
 Oldboys (kontakt Kaja)
Alle træner på sportspladsen ved Vestermose Natur- og Idrætsfriskole.

Sponsoransvarlig:
Finn Jørgensen
Vedbynørrevej 10, 4200
20 63 20 24
vedbynorre@mail.dk
Bestyrelsesmedlem:
Bettina Sørensen
Rønnesholm 36
4200 Slagelse
20 97 95 66
b-soerensen@live.dk
U11 – i skarp træning
Uden for bestyrelsen
Badminton og webmaster:
Lars Bo Sørensen
Rydemarken 4, 4200 Slagelse
26 20 87 50
lbsor@slagelse.dk

Fodbold
Så er den lange vinter og indendørs fodbold ovre for denne gang. Det betyder,
at fodboldsæsonen står for døren ude i
det blå.

Følg med på Facebook:
Vestermose Idræts Forening
DGI`s hjemmeside hvor vores kampe er
registreret
www.minidraet.dk
skriv : Vestermose IF fodbold
(Holdet du skal bruge oplysninger om
trykker du på)
Dommer:
Der skal lyde en stor tak til vores hjemmedommere, dejligt I vil hjælpe og
bruge jeres tid på de grønne baner.

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 ungdomskorte.
Jeg glæder mig til at se nye som gamle
spillere på banen.
På gensyn

FODBOLDSTØVLEBANK:
Kom med dine brugte og
rengjorte fodboldstøvler sæt dem i boldskuret, og
se om du bruge et andet par.
Man er også velkommen,
hvis man ikke har fodboldstøvler

Børnene vokser hurtigt og især deres fødder
Husk at Fodbold er for sjov 
Fodboldafslutning inden sommerferie

Gymnastikopvisning

Vi holder fodboldafslutning den 26.
juni. Der kommer mere info senere, på
FACEBOOK og vores hjemmeside.

Den 16. marts havde vi vores årlige
gymnastikopvisning.

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

Vores hold i år var ikke så store, og vi
havde kun 4 hold, der deltog i opvisningen, så vi valgte at holde den i hallen på
produktionsskolen, da størrelsen her nok
var mere passende end Nymarkshallen.
Den helt rigtige beslutning, for vi havde
"fuldt hus". Over 100 var vi, og det var
en flot opvisning med en utrolig hyggelig stemning.

U11 – kampklare

Tak til alle gymnaster, instruktører og
hjælpere, der som altid sørger for at det
hele bare forløber på en god og gelinde
måde.

har fået lov til, og det har vi været rigtig
glade for.

Med opvisningen var det samtidig, for
de fleste hold, også afslutning på endnu
en sæson. Jeg takker endnu engang alle
jer instruktører, der lægger et kæmpe arbejde vinteren igennem.
Søren Christiansen
Hele marts måned har været fyldt op
med opvisninger, nogle weekender har
vi endda været ude både lørdag og søndag. Begge de to showhold har været til
opvisninger i Korsør, Stillinge, Sorø og
så selvfølgelig vores egen lokalopsving.

15 års jubilarer
I år var der - for første gang i
VIF’s historie to 15 års jubilarer
blandt gymnasterne.

Pernille Bjaldby Christensen og Camilla
Stuntz Clausen modtog en lille gave fra
foreningen i anledningen.
Særligt om Showholdene
Vi har i år på showholdene gerne villet
ud og vise, hvad vi kan i vores lille forening. Det må vi helt bestemt sige, at vi

Det store showhold tog lige en ekstra
opvisning med ude i Boeslunde, og da vi
samtidig med det var så heldige at blive
udtaget til galla, måtte holdet jo lige
samles en enkel gang i april også. Specielt denne opvisning, har været en rigtig
stor oplevelse for holdet.

Vi har været rigtig glade for, at vi har
måttet deltage i så mange foreningers
opvisninger. Det har givet utrolig meget
sammenhold på begge hold, og mere
selvtillid til at give den gas på gulvet.
Man har for hver eneste opvisning kun
net se en udvikling, og jeg har som træner været utrolig stolte af alle mine
gymnastikpiger.

Som en lille afslutningsbemærkning vil
jeg lige tilføje, at vi fik ekstra meget ros,
da vi gæsteoptrådte for Boeslunde. Vi
må som små foreninger holde sammen,
og et eventuelt venskabsforening kunne
sagtens blomstre op her mellem vores to
gymnastikforeninger, hvor de også
kunne stille op med et gæstehold til vores opvisning til næste år. De ville i
hvert fald meget gerne se os igen.
Nanna Søberg Stokholm
Vandrepokal
Foreningens vandrepokal gik i år til
Nanna Søberg Stokholm for hendes
mangeårige og store engagement for
gymnastikken og især showholdene i
VIF.





børn har brug for at udvikle faglige
og personlige kompetencer, da dette
lægger fundamentet for et mod til at
lære nyt hele livet.
børn har brug for at udvikle motoriske kompetencer, da dette lægger
fundamentet for udviklingen af
sproget og den sunde krop.

Så er I til et pædagogisk miljø med høj
faglighed, og en landbo institution med
en skøn legeplads er vi stedet for jer.
Det lille værdisæt
 Børnene lærer at tage ansvaret for
sig selv og hinanden - Socialt engagement
 Børnene leger for at lære af hinanden
og lære nyt - Legende læringsrum
 Børnene udfordrer kroppen både
inde og ude – Bevægelse i legen
De bedste hilsner fra store som små 
Vestermose Børnehave - Hallelevvej
30B, 4200 Slagelse - Tlf..: 58291077

Formand Søren Christiansen overrækker
vandrepokalen til Nanna Stokholm

Vestermose Børnehave Vi skaber trivsel, udvikling
og læring
Ejet og drevet af Fonden af Frie
Børnehave
Vi mener, at
 børn har brug for at udvikle gode
sociale kompetencer, da dette lægger fundamentet for al videre konstruktivt samspil med andre mennesker.

GLADE VINDERE FRA 2012

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:
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

Aktiviteter sommer 2013
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.
Lørdag den 01. juni. Vi kører til legepladsen ved anlægget, derefter besøger
vi traditionen tro Mac Donald.

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. 13:40 Grundlovstale ved pastor Eilif
Kristensen, Herlufsholm

Opstart igen efter sommerferien lørdag
den 07. september.
Kontaktperson: Ellen Frederiksen 5852
4970

Årets konfirmander pryder dette
nummers forside:

Gudum Kirke Bededag 26.
april
Gustav Jørgensen
Natasja Hansen

Kl. 14:15 Nørrevangs Kirkens Pigekor,
dirigent organist Signe Bech Schnedler

Nordrup Kirke 12. maj

Kl. 14:35
Folkedans. Optræden af truppen ”Maj
86”, Høng, dans og flotte nationaldragter.

Sønderup Kirke 05. maj

Efter folkedansen:
Festligt kaffebord i Mødesalen med
herligt hjemmebag. Kaffen må gerne nydes udendørs.
Velmødt til en hyggelig, traditionsrig
grundlovsdag!

Sille Uhrbrand Lillesøe Hansen

Ida Gøral Sjøstrøm
Mathilde Egelunn Olsen
Liv Birch Engsager
Laura Alstrup Bjaldby
Mike Norman Høi Adsersen
Laura Louise Grønbech

Konfirmander 2013/14 med familie
Vi holder en opstartsgudstjeneste søndag
den 25. august kl. 14:00 i Sønderup
Kirke

Bagefter er der indskrivning og information over en kop kaffe i i Mødesalen.

Studiekreds
Samtalegruppe om tro:

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

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 26.september.
Kom gerne med dine egne forslag og
ønsker til studiekredsen.
Kontaktpersoner: Sven Borgen (58 26
8010) og Helene Holm (5826 70 85)

Strikkecafé
(hver anden torsdag kl. 14:30 - 16:30 i
Sønderup Mødesal)
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.
Vel mødt til fornøjelige og kreative timer.
Kontaktperson:
Ellen Frederiksen (58 52 49 70)

Landsbykællingerne
Landsbykællingerne holder til i Henrys
Hus ved Nordrup kirke
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 kontakte: Lis Bramsen tlf.
58267392, Lis Borgen tlf. 58268010 og
Dagmar Skovbjerg tlf. 58267227.
Gruppen af Landsbykællinger har nu eksisteret i over tre år, og det er dejligt, 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 1. juli til og
med den 6. august. Vi har en liste over
deltagerne, så finder du på noget spændende i ferien, er du velkommen til at
kontakte resten af gruppen for at høre,
om det har interesse.

Formandens noter
Nyt fra formanden i Nordrup Sogn
Der er ikke meget at fortælle her fra
Nordrup Sogn. Alt går sin vante gang.
Der er i øjeblikket én del avisskriverier
om folkekirkens økonomi. Vi har de
sidste år til menighedsrådenes budgetmøder fået besked på, at vor økonomi
ikke må stige, så det har den derfor heller ikke gjort. Vi har holdt os på det
samme udgiftsniveau længe. Noget af
det, der er steget, er lønningerne, så når
vi er på samme udgiftsniveau, er der
altså andet, der er sparet væk. Lønudgifterne er vi altså ikke herrer over, så
længe vi ikke er forhandlingspartnere.
Kirkegårdene er den største udgift, og
man kan jo spørge sig selv, om det er
den lokale menighed som skal betale
den post. Hvis vi lavede det til et kommunalt problem, ville folkekirkens budget blive væsentligt mindre.

Vi har i de tre små sogne et meget stort
aktivitetsniveau. Med strikkeklub, børneklub, årlige ældreturer, foredrag i vinterhalvåret, studiekreds, kællingeklub
osv. Alt dette organiseret af frivillige.
Vi så i avisen forleden dag, at det var
helt elendigt med folkekirken, kun 80 %
bakkede kirken op. I samme avis glædede man sig over den store opbakning,
der var til kongehuset, hele 80 %. Så er
80 % meget eller lidt?
I studiekredsen om tro, er vi begyndt at
bruge en katekismus, ikke Luthers
gamle katekismus, men en ny moderne
udgave. En katekismus er en kort indføring i den kristne troslære, så det var nok
på tide at finde en moderne form. Det er
jo helt utroligt hvad folk forbinder kristendommen med, så her er luget ud i
myter og ævl.
Vi kan derfor nu eventuelt forberede os,
i det udleverede eksemplar af katekismussen, så vi taler om de samme ting.
Sven Borgen

PRÆSTENS HILSEN:
TIDEN KOMMER OS I MØDE

hedder slet og ret 1.2.3. osv. søndag efter trinitatis. 2. halvdel af kirkeåret kaldes med andre ord også for: Trinitatistiden.
Blomsterne og evangeliet
foldes ud
Trinitatis kommer af det latinske ord:
Trinitas, der betyder treenighed - den
treenige Gud: Gud Fader, Gud Søn og
Gud Helligånd.
Treenigheden fortæller os, at Gud er én,
men alligevel optræder han i tre skikkelser.

Ligesom vi har et "kalender år", har vi
også et "kirke-år". Kalenderåret begynder som bekendt 1. januar, mens "kirkeåret" har en lidt anden tidsregning - den
begynder nemlig med 1. søndag i advent, omkring 1. december, der er kirkens nytår.

Trinitatistiden er med andre ord, den tid,
hvor Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd, skal forkyndes.

Hvor kalender årets tid er bestemmende
ved, at tiden hele tiden går og aldrig
kommer igen, kan man sige, at kirkeåret
er en tid der kommer os i møde!
Fest - halvåret
Kirkeåret er som en cirkel af tilbagevendende festdage og højtider, først og
fremmest den lange række af søndage.
Indenfor denne cirkel, kan kirkeåret så
deles op i to halvdele, hvor 1. halvdel
begynder med 1. søndag i advent og
strækker sig helt hen til pinse og slutter
1. halvdel af kirkeåret af med Trinitatis
søndag.
2. halvdel begynder 1. søndag efter trinitatis, og resten af søndagene i kirkeåret

Trinitatis tiden er den længste af kirkeårets tider, og samtidig er det også den
af kirkens tider, som kan være sværest
at sætte på én formel, fordi ingen af de
store fester falder i trinitatis tiden. Det
har da også fået nogen til lidt opgivende,
at kalde den for den festløse tid, fordi jul
påske og pinse - kirkens ubestridte højtider, alle falder i første halvdel af kirkeåret - forud for trinitatis.

Hver søndag en fest
Men det er en forkert måde at stille tingene op på. For det første er hver søndag
en fest, hvorfor der også fejres gudstjeneste hver søndag. Vi nøjes jo ikke med
at fejre gudstjeneste jul påske og pinse!!
Men for det andet kan vi så sige, at det
er først nu, hvor vi har haft de store fester, at vi for alvor kan og skal til at
folde hele evangeliet ud. Nu har vi jo
fået alt materialet fra jul, påske og pinse,
til at evangeliet kan males med hele farvepaletten taget i brug!!

Trinitatis - højtidsnavnet
gådefuldt omkring os svøbt:
dybt i det er til Gud Fader,
Søn og Helligånd vi døbt!
Lad da sommerhelligdage
samle os om det Guds ord,
som af hverdagsrøster højlydt
skaber rigets lovsangskor.
Glædelig sommertid!
Kærlig hilsen
Helene Holm

Trinitatis tiden fortæller os kort fortalt
om livet her på jord efter, at Guds søn,
der kom til verden julenat - døde og opstod i påsken og i pinsen sendte sin Helligånd til verden, for at evangeliet skulle
forkyndes.
Efter pinse har han fuldendt sin gerning
for os. Nu skal der så i trinitatistiden forkyndes om ham, der delte liv og skæbne
med os.
Kirkeåret er inddelt i farver - og trinitatis tidens farve den grønne. Det er symbolet på håbet og livet - og væksten. Nu
skal evangeliet forkyndes til menigheden, så ordet kan slå rod og håbet og livet kan vokse.
Hverdag med kraft fra festerne
Trinitatistiden er ikke den festløse tid.
Det er derimod den hverdag, der har fået
sin kraft af festerne, og som derved kan
skabe lovsangskor, som det hedder i Jørgen Michaelsens salme, når vi kaldes til
at gå ind i sognets sanghus til trinitatis'
levende gudstjeneste.

Fire vers af Jørgen Michaelsens
salme.
Trinitatis - lad vor kirkeårstid hedde, hvad den vil:
At gå ind i sognets sanghus
kalder den os højlydt til!
At gå ind til ham, der åbner
rummet højt og frit om alt,
hvad vi er og ved og lever
som vi skabtes, som vi faldt!
Trinitatis - højtidsnavnet
gådefuldt omkring os svøbt:
dybt i det er til Gud Fader,
Søn og Helligånd vi døbt!
Lad da sommerhelligdag
samle os om det Guds ord,
som af hverdagsrøster højlydt
skaber rigets lovsangskor!

Fra Strikkecaféens sæsonafslutning inde i
Sønderup Præstegård.
Flittige hænder og smukke trøjer og tæpper til
Polens fattige børnefamilier.

Gudstjenesteliste for Sønderup. Nordrupvester og
Gudum Sogne
Juni, juli og august 2013 - Højmessen er kl.10:30
Hvor intet andet er anført prædiker sognepræst Helene Holm
02. juni
1. s. e. trinitatis
09. juni
2. s. e. trinitatis
16. juni
3. s. e. trinitatis
23.juni
4. s. e. trinitatis
30. juni
5. s. e. trinitatis
07. juli
6. s. e. Trinitatis
14. juli
7. s. e. Trinitatis
21. juli
8. s. e. trinitatis
28.juli
09. s. e. trinitatis
04.august
10. s. e. trinitatis
11. august
11.s.e. trinitatis
18. august
12. s. e. trinitatis
25.august
13. s. e. Trinitatis
01. september
14. s. e. trinitatis
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Helene Holm holder ferie uge 30, 31, 32 og fri weekend 08.-09. juni. Gitte
Rasmussen holder ferie uge 27, 28, 29 og 33.
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.

