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Vestermose
Idræts Forening

Formanden
Sommer ferie går vi imod i skrivende
stund og når dette læses er den slut igen.
Ja tiden går bare stærkt.
Det syntes jeg også at forårets fodbold
sæson er gået. Og den er gået godt. Vi
har fået flere nye spillere både fra de
helt små børn og til oldboys. Jeg håber
at vi alle ses igen til efterårs sæsonen og
vil her sige tak til alle trænere for jeres
indsats og arbejde på holdene. Også en
tak til dommerne skal her lyde.
Midsommer er = Sankt Hans og bål og
igen i år var Vestermose IF med, da Lokalrådet havde arrangement på sportspladsen ved Vestermose Natur- og
Idrætsfriskole.
Vi havde taget vores airtrack med og
den var som sædvanlig et stort tilløbsstykke for både store og små.
Undertegnede var endda beæret med at
få lov til at holde årets båltale. Godt 100
deltagere var mødt op og viser, at der
stadig er grobund for lokale tiltag i udkants Danmark, hvilket også giver tiltro
på, at vores lille idrætsforening nok skal
klare sig i fremtiden.
Den tro har jeg også fået styrket ved at
vores nye friskole ser ud til at have fået

en rigtig god start og hele tiden styrkes.
En lokal skole er og vil blive mødested
for mange af områdets beboere. Det er
her man nu skaber relationer til også at
mødes i idrætsforeningen mv.
Når sommerferien er overstået, ja så er
der allerede nogle, der er klar til indendørsaktiviteter. Ca. 1. september starter
vi badminton op.
Efterår og vintersæson plejer også her i
VIF at være = gymnastik. Og gymnastik
for alle aldre. Tænker du, der er hold,
der mangler i paletten, så er muligheden
for at du kan få prøvet lysten af med at
skabe et hold. Vi har rammerne og hjælper med kursus mv. hvis blot du har
mod og lyst.
Kontakt undertegnede og vi finder ud af
det.
Med håbet om en god sommer.
Søren Christiansen

Badminton
Ca. 1/9 starter vi badminton op. Man
kan leje baner på Produktionsskolen i
Ottestrup og på Vestermose Natur- og
Idrætsfriskole.
Se ledige tider på vores
hjemmeside
www.vestermose-if.dk
og kontakt Lars Bo Sørensen på lbsor@slagelse.dk.

Volleyball
Torsdage kl. 19-21
kan der spilles volleyball på
Produktionsskolen
i Ottestrup.
Kontakt: Rene Stokholm, 27 63 63 37
renestokholm@vip.cybercity.dk

Fodbold
Vi har som sagt haft god gang i fodbolden i forårssæsonen og håber at efteråret
bliver lige så godt og selvfølgelig gerne
bedre.
Puslinge
Det har været en fantastisk succes, at vi i
år har kunne have 12 spillere på holdet.
Det er til glæde for Patrick Kyed, som
har trænet dem før, hvor de var få. Nu
har han fået hjælp af Christian Nørregaard til at træne dem.
Flemming, der træner har skrevet lidt
om U11-holdet
Foråret har været en resultatmæssig lidt
hård periode for drengene på vores U/11
hold.
Der er blevet kæmpet, fightet og spillet
mod nogle gode modstandere, men vi
har lært fra kamp til kamp og bruger læringen i vores træning. Dejligt har det
været, at på trods af nederlag møder
drengene op til træning med godt humør
og lyst til at spille bold.
Jeg er meget glad for forældregruppen
på holdet, de har stået for stor opbakning
og møder flittigt op til træning og kampe, hvilket er hyggeligt og et godt signal
til drengene. Fodbold er jo en holdsport,
men til fodboldafslutnings festen, blev
der delt to flidspræmier ud på holdet.
Tak for et godt forår til Ronni, Anders,
Mikkel og Kaja.
U14-Holdet
Holdets kun 8 spillere har været flittige
og har mødt op til hver en kamp de har
skullet spille.
Holdet mangler spillere, så har du lyst til
at spille med på U15-Holdet efter sommerferien – så kom endelig.

Herre Senior
Vi mangler træner!!!!
Er du manden eller kvinden, der kunne
tænke dig at træne en flok engagerede
unge mænd med fodboldpotentiale, så
må du meget gerne kontakte undertegnede.
Holdet har haft en okay sæson, når man
tænker, at de selv har trænet i foråret.
Martin Appel, som er spiller på Oldboys holdet har skrevet
Old Boys holdet i Vestermose består af
både yngre og ældre spillere. I øjeblikket er den yngste spiller kun godt 32 år
(minimumsalder) og den ældste spiller
godt 51 år gammel.
Og i denne sæson bugner holdet med
spillere, pt. ligger antallet på 19 spillere
tilmeldt holdet.
Grunden til at der er så stor tilslutning til
Old Boys holdet skyldes nok bl.a., at der
er et godt sammenhold og en god social
atmosfære omkring holdet.
På holdet går man ind for, at det skal
være sjovt at spille fodbold og selvom
spillerne altid går på banen for at vinde,
er der en god stemning efter kampen uanset kampens udfald.
Derfor har man netop besluttet at tilmelde et 11 mands Old Boys hold til efterårssæsonen, der starter i august måned.
Vestermoses baner lever lige op til
mindstemål til 11-mands bold og spillerne skal huske, at de nu kan blive offside, hvilket de som 7-mands ikke har
skullet bekymre sig om!
Vi ser således frem med spænding til
den ny sæson, der starter efter sommerferien.

Her står spillerne med deres bronzemedalje, fra puslinge holdet.

Old Boys’erne i kamp
Lidt kampstatistik for holdet i den netop
overståede forårssæson. Holdet har spillet 7 kampe, hvoraf de 3 er vundet og 4
er tabt og holdet sluttede således på en
4. plads ud af 8 hold

Fra venstre: Rebecca, Mikkel, Patrick,
Noah, Kasper og Victor.

Ørslev Stævnet den 22. juni
Vi var så heldige at de fleste af vores
hold kunne tilmeldes.

Fodbold sæsonafslutning den 26. juni
Vi fik absolut afsluttet forårssæsonen
med bravour.

Vores Puslingehold spillede deres allerførste kamp nogensinde og gik hjem
med en bronzemedalje. Vi havde U14,
Herre Senior og Oldboys på de grønne
baner.
En rigtig hyggelig dag i fodboldens
tegn.

Her varmer Puslinge holdet op til kamp i
Ørslev

Rigtig dejligt at se, at der er så mange,
der støtter op om vores arrangement,
selv om vejret ikke viste sig fra sin gode
side.
Men vi fik alligevel spillet vores fælles
fodbold kamp, hvor vi spiller forældrene
mod børnene.

En hyggelig kamp hvor der blev grinet
rigtig meget over de spillere, der væltede og væltede ind i hinanden.

en kæmpe ros for deres gejst på holdet,
selv om det er småt med spillere.
Og så blev der også uddelt diplomer til
spillerne.

Efter kampen blev det til en kæmpe stor
tak til vores dommere Søren Friboe Olsen og Anders Vestergaard for, at de vil
være behjælpelige med at dømme vores
hjemmekampe.
Derefter fik vi givet flidspræmier.
På Puslingeholdet gik den til Patrick.
Patrick Kyed og Christian Nørregaard
begrunder fliden med. At Patrick altid
møder op til træning og han spiller altid
sine holdkammerater.
På U11-holdet gik flidspræmien til Tobias. Flemming Schæffer og Anders Olsen begrunder det med Tobias’s gode
udvikling gennem foråret. Især det at tro
på sig selv og at man derigennem kan
meget af det, som de andre kan, er noget
Tobias har præsteret. Tobias arbejder
stenhårdt til træning og er vellidt blandt
sine kammerater.
Ole Friboe Olsen fra U11 er et stort talent og spillemæssigt har et godt overblik for fodboldens ABC og flot teknik.
Desuden er han en god kammerat og arbejder hårdt til alle træning. Og det blev
han præmieret for.
Hos U14 fik Mikkel Bloch flidspræmien
- for hans iver på banen. Han har en særlig spilleglæde og er en god kammerat.
Søren og Finn, gav også resten af holdet

Bagefter var forening vært ved pølser og
brød og på billedet ses grill-master
Thomas 
Tusind tak til Søren Formand, for din fine tale. Selv er jeg god til at rose, men
ikke særlig god til at tage imod ros. Det
jeg gør for vores lokale børn og voksne,
gøres med glæde - og stadig efter 4½ år
som fodboldformand.
Jeg vil sluttet af med at sige en stor tak
til Ronni, for den tid, du har været og
træne U11 drengene. Det har været fantastisk, at du har ville bruge din fritid på
de grønne baner. En stor tak til dig.
FCV estsjælland fortæller om ungdomskort
FCV har nu startet træningen til vores
første sæson i superligaen. Vi håber
fortsat på massiv opbakning fra jeres
side og vil derfor også fortsætte med at
lave ungdomskort til jeres ungdomsmedlemmer.
Der bliver dog lidt ændringer: Kortet giver ikke gratis adgang til hjemmekampene mod Brøndby IF og FC Køben-

havn. Disse kampe er meget efterspurgte og vi skal sikre en forsvarlig gennemførelse, og derfor bliver der kun adgang
med købte billetter. Ungdomskortet giver gratis adgang til alle øvrige hjemmekampe. Kortet giver ikke adgang til
en siddeplads på tribunerne.
De gamle kort gælder kun indtil 31.8.
Følg med i vores kampe og resultater
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

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)
NB NB NB!!!
Vi mangler en instruktører til familieholdet for de helt små og deres forælder.
Så har du lyst og mod på dette, eller
kender en der har, så giv endelig lyd fra
dig. Stor lyst til at lege og god fantasi,
men som I kan se er der tid til at slappe
af med kaffen…

for sjov 

Jeg glæder mig til at se nye som gamle
spillere på banen.
På gensyn
Kaja Jespersen
Fodboldformand
Tlf; 26 57 79 56
kajajespersen@msn.com
Spillopper/Krudtugler (4 år-3. kl.)
Tirsdage 16.30-17.30 i gymnastiksalen
ved Vestermose Natur- og Idrætsfriskole.
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.

Næste gymnastiksæson
Så er gymnastiksæsonen lige på trapperne. Vi starter op i uge 38.
Vi glæder os rigtig meget til at se kendte, men også nye ansigter på holdene.

På dette hold vil vi lave en masse lege,
springe, hygge og ha’ det sjovt. Vi skal
have det sjovt med både redskaber og
boldspil.
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.
Træner: 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.
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 og sjov ind i mellem.
Trænere: Nanna og Camilla

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.
Træner: Anita
Kontingent 2013-2014:
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     

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

Vel mødt
Søren og Bettina

Banko i Hallelev
Forsamlingshus
Banko - Tirsdag 3. september kl. 19
Banko - Tirsdag 17. september kl. 19
Banko - Tirsdag 1. oktober kl. 19

Beboer og Høstgilde
Fredag 4. oktober kl. 18.30
Banko - Tirsdag 15. oktober kl. 19
Banko - Tirsdag 29. oktober kl. 19
Banko - Tirsdag 12. november kl. 19
Banko - Tirsdag 26. november kl. 19
Banko - Tirsdag 10. december kl. 19
Banko - Mandag 30. december kl. 19

Kom og vær med til det hyggelige:

Beboerog Høstgilde
Hallelev Forsamlingshus
Fredag d. 4. oktober kl. 18.30
Kontakt dine naboer og venner og kom
og vær med til at feste!!!
Der kan bestilles:
LÆKKER HØSTBUFFET
Eller tag selv maden med!
Musik:
Thomas Kjærgaard, Gørlev
Nødvendig bordbestilling og
evt. bestilling af mad til:
Erna Henriksen 58 50 61 90
senest 30. september
Bestil i god tid!!!!
Indgang: 50 kr.

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

Sogneguiden
Aktiviteter efteråret 2013
(finder sted i Sønderup Mødesal kl.
19:00, hvor ikke andet er angivet)
Vi glæder os til at byde velkommen til
efterårets arrangementer sæson 2013.

Sogneaften
Sogneaften onsdag den. 23. oktober
Kl. 18:00 Fællesspisning
Kl.19:00 ”At se det vi tror vi kender” af
galleriejer Grethe Olsen.
Om kristen religiøs kunst i en moderne
tid og om baggrunden for Galleri Emmaus, Haslev, som vi har besøgt på en af
vore Sogneture.
Grethe er en fantastisk levende fortæller
og utrolig vidende om kunst, som hun
formidler på en folkelig og tilgængelig
måde.

Julekoncert
Høstfest
Vi åbner sæsonen med høstfest søndag
den 15. september kl. 12:00 i Mødesalen.
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.
Vi er fælles om et stort ta´ selv bord”,
hvortil alle medbringer en ret.
Øl og vand kan købes. Der serveres kaffe.
Under fællesspisningen i Mødesalen vil
der være udstilling af billeder gennem
tiden fra Vestermose Skole af elever,
kort, dokumenter m.m.

1. søndag i advent
Den 01. december kl. 19:00 i Nordrup
Kirke. Juleprogram med sanger og organist HenningVilén
Bagefter julehygge i Henrys hus.

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 26. september
Torsdag den 31.oktober
Torsdag den 28. november
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 næste sæson.
Torsdag den 26. september
Torsdag den 10. oktober
Torsdag den 24. oktober

Torsdag den 07. november
Torsdag den 21. november
torsdag den 05. 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).

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
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.

Næstformandens noter:
Lidt orientering fra Gudum
Menighedsråd.

Børneklubben
Den første lørdag i måneden kl.
10:00- 12:00.
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 07. september. Vi mødes
ved Mødesalen, hvorefter vi kører til
Bildsø Strand
Lørdag den 05. oktober
Lørdag den 02. november
Lørdag den 07. december. Julehygge
med spisning og måske kommer julemanden.
Kontaktperson: Ellen Frederiksen (58 52
49 70)

Efter menighedsrådsvalget sidste år,
havde vi en del udskiftninger på posterne. Vi har nu ”fundet os selv” og arbejder stille og roligt med opgaverne. Gudum Kirke er blevet gennemgået meget
minutiøst med henblik på akutte og
fremtidige vedligeholdelsesopgaver.
Muren omkring kirkegården bliver repareret, og næste år bliver hele kirken
hvidtet igen. Vores præst benytter en
ældre ”stola” bl.a. ved altergang. Den er
ved at være så slidt, at den trænger til
udskiftning. Der er derfor fremsat forslag om at erstatte den med en messehagel. Vi lader tanken modne, og håber det
vil lykkes hen ad vejen at nå et resultat.
Det gamle, syge træ på nordsiden fik vi
fjernet i 2012, og erstattet med en Platan. Dejligt at se, at træet har fået godt
rodfæste og vokser fint. Disse få ord fra
Gudum menighedsråd, med ønsket om
et godt efterår til alle.
Med venlig hilsen
Anders Yttrup

Præstens hilsen:
Jesus som stresscoach

Man behøver ikke kigge så langt
væk for at finde hjælp til at leve et
nærværende og godt liv.
Jeg synes ikke, at jeg er specielt stresset.
Det er alle de andre, som er det. De farer
af sted med tungen ud af halsen, med
stift blik på vej fra det ene og til det andet. Sådan er jeg ikke, eller? Nåh, ja måske lidt engang i mellem. Hvornår har
jeg sidst fordybet mig? Nåh ja, måske
går det lidt stærkt alligevel.
Jeg har lige læst en bog om stress. Og
ikke kun om stress, men også om hvordan man kan håndtere stress og lære at
leve et mindre forjaget liv.
Bogen er skrevet af sognepræst og hospitalspræst Lotte Lyngby, som selv er
gået ned med stress to gange. Så hun
ved, hvad hun taler om. Bogens titel er
”Kære Martha - ord om Gud til et liv
med stress”. Og selv om jeg ikke er blevet sygemeldt med stress, synes jeg alligevel, der er nogle gode pointer i bogen,

som jeg tog til mig og følte mig ramt af.
Derfor bruger jeg denne anledning til at
anbefale bogen til alle.
Jeg vil kigge på bogens titel. I Lukasevangeliet fortælles der om søstrene
Martha og Maria. De får besøg af Jesus.
Maria nyder hans besøg og sætter sig roligt ned og lytter til, hvad Jesus fortæller. Og hvor er Martha mon henne? Jo,
hun har travlt i køkkenet. Det stråler ud
af Martha, at hun har den fornemmelse i
kroppen, at der er alt for meget, hun skal
nå. Og med alle de gæster har hun ikke
tid til at sætte sig roligt ned og være til
stede lige nu. Uroen er tydelig, og hun
henvender sig til Jesus og spørger, om
ikke Maria burde hjælpe hende. Og så er
det Jesus svarer: ”Martha, Martha! Du
gør dig bekymringer og er urolig for
mange ting, Men ét er fornødent. Maria
har valgt den gode del, og den skal ikke
tages fra hende”.
Martha kan åbenbart ikke overskue det
og føler en sammenbidt afmagt overfor
situationen. Og med denne afmagt går
hun hen til Jesus. Og det er også et godt
sted at gå hen. Her får hun så et helt anderledes svar, end hun havde forventet.
Måske vi fortravlede mennesker også
skal have nogle anderledes svar eller i al
fald nogle anderledes prioriteringer at
tænke over.
Da Lotte Lyngby blev sygemeldt, fulgte
hun et forløb på Arbejdsmedicinsk klinik, hvor mindfullness fyldte meget.
Mindfullness handler om opmærksomhed på det, der sker lige nu, og stammer
fra de østlige religioner. Teknikken bliver brugt i stressbehanling. Her oplevede Lotte Lyngby, at teknikken var god i
begyndelsen, når stressen rasede, men
efterhånden oplevede hun, at det var
tomt, at være stille om ingenting.

I stedet fandt Lotte Lyngby tilbage til
sine rødder og kristendommen, og det er
der kommet denne meget fine lille bog
ud af. Her fortæller Lotte Lyngby om,
hvordan man kan bruge bibelen som
hjælp til at komme ud af en stressramt
tilværelse.
Lotte Lyngby begyndte at bruge Jesus
som stresscoach. Hun har fundet mange
steder i bibelen, der viser, at ikke en
gang Guds søn hjalp alle, og at han holdt
pause og hvilede sig. Lotte så, at der er
visdom i det bibelske univers, som kan
bruges ind i en stressramt nutid. Jesus
levede med et menneskes begrænsninger. Derfor kan han være vejleder for os,
selv om han også er 100 procent Gud.
Der er især 4 punkter, som Jesus viser
os, når vi tror, vi skal overskride vores
begrænsninger og træthed.





Jesus hjalp ikke alle
Jesus hvilede sig
Jesus bad
Jesus gjorde ikke alle tilpas.

Det er 4 supergode punkter, som er værd
at indprente sig, når vi ikke kan sætte
grænser for vores kræfter og afhængighed af andres meninger om os.
Jesus klarede at sætte grænser på nogle
vigtige områder i det at være menneske.
Han hjalp ikke alle. Ja, det hænder, at
Jesus også går forbi nogen! Han tog sig
tid til at bede. Og bøn er jo et hjælpemiddel til, at man ikke bærer hele verden selv, men at der er noget større, som
bærer med. Han tog sig også tid til pauser. Også selvom der var brug for ham!
Uh ha, det med pauserne er jeg ikke god
til. Jeg arbejder bare derudaf og spiser,
alt imens jeg arbejder ved computeren.

Så effektiv er jeg altså, men er det nu
særlig godt?
Vi er ikke så glade for begrænsninger i
vort samfund og i vort liv. Vi har det også med at sammenligne os med andre og
tage deres normer for, hvad man kan
overkomme, på os. Jesus lader sig ikke
diktere af, hvad andre mener om ham.
Han skuffer også nogle!
Køb bogen og læs, hvordan det hænger
sammen. Bogen kan varmt anbefales.
Den kan læses fra ende til anden, men
man kan også med udbytte plukke enkelte kapitler ud, som særligt interesserer.
Med ønsket om et ikke stresset efterår!
Kærlig hilsen
Helene Holm
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Grundlovstaler
Ejlif Kristensen

Maj´86 fra Høng

Nørrevangskirkens pigekor

Gudstjenesteliste for Sønderup. Nordrupvester og Gudum Sogne
September, oktober, november og december 2013
Hvor intet andet er anført prædiker sognepræst Helene Holm
Sønderup
Nordrup
Gudum
1. september
10:30
Ingen
Ingen
14. s. e. trinitatis
08. september
Ingen
10:30
Ingen
15. s. e. trinitatis
Høstgudstjeneste
15. september
16. s. e. trinitatis

22. september
17. s. e. trinitatis
29. september
18. s. e. trinitatis
04. oktober
fredag
06. oktober
19. s. e. trinitatis
13. oktober
20. s. e. trinitatis
20. oktober
21. s. e. trinitatis
27. oktober
22. s. e. trinitatis
03. november
Alle Helgen
10. november
24. s. e. trinitatis
17. november
25. s. e. trinitatis
24. november
Sidste s. i kirkeår
01. december
1. s. i advent
08. december
2. s. i advent

11:00
Høstgudstjeneste
dernæst fælles spisning i Mødesal
Ingen
10:30
17:30
Pizzagudstjeneste
Ingen
09:00
Gitte Rasmussen
Ingen
Ingen

Ingen

10:30
Kirkekaffe
Ingen

09:30
Høstgudstjeneste
kl. 12:00 fælles spisning i Mødesal
Ingen
Ingen

Ingen

Ingen

10:30
Kirkekaffe
Ingen

Ingen

Ingen

10:30
Kirkekaffe
Ingen

Ingen

14:00
Mindegudstjeneste,
kirkekaffe
Ingen

09:00
Gitte Rasmussen
16:00
Mindegudstjeneste,
bagefter suppe
Ingen

10:30

Ingen

Ingen

09:00
Gitte Rasmussen
Ingen

Ingen

Ingen

19:00
Julekoncert
Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

10:30

10:30

Helene Holm holder fri weekend: 26.-27. oktober; 23.-24.november og ferie 12.-18. oktober. Gitte Rasmussen holder fri weekend 19.- 20. oktober, 16.-17. november og ferie
16.-22. september.
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.

