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Formanden - det seneste fra
Bestyrelsen
Vi har holdt generalforsamling,
hvor der var mødt meget få op for
at støtte os. Det er rigtig ærgerligt, men en stor tak til jer der
kom.
Vi sagde farvel til vores fodboldformand Kaja og vi takker endnu
en gang for det store stykke arbejde, som hun har lagt i klubben.
Der var desværre ingen af de
frem mødte til generalforsamlingen der vil ind i bestyrelsen, så vi
er nu én mindre om opgaverne.
Ny bestyrelse 2016

Formand
Elsebeth Rygaard
Rønnesholm 29
4200 Slagelse
29 25 06 11
info@vestermoseif.dk
Næstformand
Martin Krag
Herrestrupvej 19
4200 Slagelse
60 60 20 15
kasserer@vestermoseif.dk
Kasserer
Kirsten Krag
Herrestrupvej 18
4200 Slagelse
26 23 40 15
k.krag@mail.dk
Sekretær
Johanne Berner Hansen
Vinkelvænget 2
4200 Slagelse
22 41 51 03
bernerlarsen@yahoo.dk
Fodbold og klubhus
Rasmus Them Rasmussen
20 31 73 08
rthem@privat.dk
Gymnastik
Ann Grønkvist Olsen
20 12 64 57
anngroenkvist@live.dk
Suppleant
Søren Christiansen

Den 2. april holdt vi gymnastik
opvisning. Tusind tak til jer frivillige, der kom og gav en hånd med
til det hele.
Den 10. april havde klubben 20
års jubilæum - det har vi valgt at
fejre ved et andet arrangement
senere på året. Hold øje med vores hjemmeside og Facebook.

KONTINGENT – ÆNDRET
PROCEDURE
Bestyrelsen har lavet om på,
hvordan I tilmelder jer hold. Før
skulle I bare møde op og skrive
jer på en liste og I fik girokort på
kontingent.
Nu skal I gå på vores hjemmeside
vestermoseif.dk og udfylde en
tilmeldingsblanket. Når den er afleveret og der er betalt kontingent
inden for en uge, er I med på holdet. Der er beskrivelse på siden
om, hvordan I gør. Har I nogen
spørgsmål er I meget velkommen
til at skrive til
kasserer@vestermoseif.dk
Har I andre spørgsmål eller ønsker til hold, som I ønsker vi opretter, så send en mail til info@vestermoseif.dk. Vi er altid

åbne for nye idéer, denne mail
kan os bruges til ris og ros 
Det var alt for denne gang og ser
frem til en god forårs sæson.
Husk sammen står vi stærkest.
Med venlig hilsen
Formand og Bestyrelse i Vestermose if.
På www.vestermoseif.dk
kan du finde alt om, hvad vi kan
tilbyde som forening og kontaktpersoner til de forskellige hold
er også at finde samt fremtidlige
arrangementer.

Fodbolden ruller i VIF
Så er fodboldsæsonen skudt
igang. Vi har slået de tre årgange
U6-U7-U8 sammen. De har trænet to gange og er indtil videre
10-11 spillere, heraf to piger.

Sidder der nogle børn, der har
lyst til at spille fodbold, men ikke
hører under en af de tre årgange,
er I selvfølgelig mere end velkommen til at kontakte Per eller
Rasmus på et af nedenstående
numre, og vi vil sammen finde en
løsning.
Derudover har vi også et senioroldboys hold, som træner, når der
ikke spilles kampe. De kunne
godt bruge lidt flere spillere, så
skulle der sidde nogle mænd der
ude, som går med tanken om at
ville spille lidt fodbold, så kontakt Klaus på nedenstående
nummer.
U6-U7-U8:
Træner onsdage kl. 16.30-17.30
på banen ved VNI.
Træner: Per -21218754 pathygesen@gmail.com
Senior-Oldboys:
Træningen aftales fra kamp til
kamp og foregår på banen ved
VNI
Træner: Klaus - 29486681

Sæt i kalenderen der afholdes
Ørslev stævne den 18. juni 2016.
(Ved Ørslev skole, Nykøbing
Landevej)
Et
mere - der afholder vi vores
Fodboldafslutning inden sommerferien er:
ONSDAG DEN 29. JUNI☺
Denne dag er rigtig hyggelig med
forældre, søskende og fodboldspillere, der hygger med spisning
ved plænen og der uddeles medaljer til årets spiller.

Bliver det dig i år?
Fodboldformand: Rasmus rthem@privat.dk )

Gymnastik

Når det så er sagt, så ser vi jo
frem til næste sæson.
Jeg glæder mig til at møde alle
igen til næste år, møde nye gymnaster og ikke mindst til, at vi
starter endnu en fantastisk sæson.
Mange gymnastikhilsner Ann
20 12 64 57
anngroenkvist@live.dk

Så nåede vi vejs ende for denne
sæson, det er nu med et smil på
læben, når jeg tænker tilbage på
gymnastikopvisningen. Det er en
helt fantastisk dag med en masse
glade børn, forældre og ikke
mindst trænerer.
Jeg vil gerne takke alle der deltog
til opvisningen, og alle der var
med til at gøre denne dag til noget specielt, ikke kun for mig som
formand, men også alle de glade
børn, som viste hvad de kunne.

Det er trist ikke at skulle hoppe i
sit gymnastik tøj hver uge, og tage af sted til noget gymnastik.

Fra fællesserie

De helt små og deres forældre

FRIVILLIG - JA TAK!!!!
”En stor tak og et kæmpe skulderklap for din indsats - Fedt at
du er frivillig”
Minishowholdet

Hvis der er nogen af jer, der går
og har lyst til at give en hånd enten inde for fodbold eller gymnastik eller andre sportsgrene vil vi
meget gerne høre fra jer, da vi altid er åbne for nye idéer.
Husk - sammen står vi stærkest!!!!!
Elsebeth Rygaard
Formand
29 25 06 11
info@vestermoseif.dk

Lokalrådet har siden sidst afholdt den ordinære generalforsamling. Efter valghandlingen stod det klart, at sammensætningen af Lokalrådet er uændret i det kommende
år. Desværre var det ikke lykkes os at trække folk af huse til arrangementet. Lidt
ærgerligt, fordi vi rigtig gerne vil fortælle jer, hvad vi går og laver, og hvilke beslutninger vi træffer på vores alles vegne.
Sidder du med en idé til, hvordan vi kan øge interessen for den årlige generalforsamling, så hører vi gerne fra dig, så vi ikke igen sidder uden deltagere.
Lige nu arbejder vi sammen med Nordrup Menighedsråd på at fastsætte dato og
program for den traditionsrige sommerpicnic i Nordrup. Følg med på hjemmesider
og facebook, hvor vi vil annoncere, når de sidste detaljer er på plads.
Husk i øvrigt, at Lokalrådet ikke afholder Skt. Hans i år.
Venlig hilsen fra Lokalrådet

Udgivelsestidspunkter for Lokalbladet 2016
Nr. 3 Uge 37
Nr. 4 Uge 48
Deadline 08-08-2016 Deadline 24-10-2016
Materiale sendes til Pia Hassel, Herrestrupvej 5, 4200 Slagelse – hassel@dlgmail.dk .
Ovenstående tidsfrist bedes overholdt af hensyn til bladets produktion. For sent indleverede indlæg vil ikke blive medtaget uden forudgående aftale. Foreninger kan købe sig spalteplads i bladet til alm. orientering for områdets beboere. Bladet optager ikke annoncer
med køb og salg. Lay-out Slagelse Produktionsskole

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
Telefon: 58 52 49 70
E-mail: ellenfrederiksen@dbmail.dk
Gudum Kirke:
Uffe Jensen,
Holbækvej 50
4200 Slagelse.
Telefon 23 89 37.
E-mail: gudumgaard@gmail.com
Nordrup Kirke:
Anna Müller,
Herrestrupvej 3,
4200 Slagelse.
Telefon 58 26 75 19
E-mail: annanordrup@mail.dk

Årets konfirmander:
Nordrup Kirke:
Søndag den 01. maj kl. 10:00
Kasper Due Kaspersen
Maja Kubel Andreasen
Thor Nørregaard
Maja Nielsen
Gudum Kirke:
Kristi Himmelfart den 05. maj
kl. 10:00
Mikkel Tobias Hansen
Marie Larsen
Sønderup Kirke:
Søndag den 08. maj kl.10:00
Valdemar Rothe Christensen
Nikolaj Grønbech
Konfirmationer i 2017:
Sønderup Kirke:
Søndag den 07. maj kl. 10:00
Gudum Kirke:
Bededag 12. maj kl. 10:00
Nordrup Kirke:
Søndag den 14. maj kl.10:00
Børneklubben
Den første lørdag i måneden.
Foregår i Mødesalen i Sønderup.
For alle børn fra 0-8 år, forældre
er velkommen til at deltage.
Efter sommerferien begynder vi
lørdag den 03. september.
Kontaktperson: Ellen Frederiksen
5852 4970

Strikkecafé
(hver anden torsdag kl.
14:00 - 16:00 i Sønderup Mødesal). Efter sommerferien begynder vi torsdag den 22. 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.
Velmødt til fornøjelige og kreative timer.
Kontaktpersoner:
Ellen Frederiksen (58 52 49 70)
og
Helene Holm (58 26 70 85).
Studiekreds
Samtalegruppe om tro:
Velkommen
til godt fællesskab og
fordybelse.
Vi fortsætter
med læsningen af Paulus 1. brev
til Korinterne.
Vi mødes den sidste torsdag i
måneden kl. 19:00 i Sønderup
Mødesal.
Efter sommerferien mødes vi igen
Torsdag den 29.september.
Kontaktpersoner: Sven Borgen
(58 26 8010) og Helene Holm
(5826 70 85)

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. 58 26
73 92, Lis Borgen tlf. 58 26 80 10
og Dagmar Skovbjerg tlf. 58 26
72 27.
Der er officiel ferie i skolernes
sommerferie.

Undervisningen foregår:
Tirsdag eftermiddag kl. 14:1515:30 i Sønderup Mødesal, Sønderupvej 4, 4200. Egons minibusser henter konfirmanderne ved
deres skoler.
Høstfest / takkefest
Høstfest søndag den 25. 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.

Opstartsgudstjeneste
for konfirmander og forældre
søndag den 28. august kl. 14:00 i
Sønderup Kirke.
Efter en kort gudstjeneste er der
orientering og kirkekaffe over i
Mødesalen.
Ønskes information inden da er I
velkommen til at kontakte mig på
telefon 58 26 70 85 eller
hc@km.dk.

Børneklubben i hestevogn

Præstens hilsen:

At vælge det gode for sit barn

Dåben - livets valg
Vi kan ikke se Gud med vores øjne. Det der sker i dåben kan vi
heller ikke se. Derfor bruger vi
symboler, som kan hjælpe os til
at forstå. Det, som sker i dåbshandlingen, kan fortælle os om
det usynlige.
Vandet er livets symbol. Intet kan
leve uden vand. Livet vi døbes til
er det evige liv. Den dag kroppen
ikke kan mere, bærer den døbte
det evige liv med sig.

”Det hører jo til…det er en familiehøjtid…det er så smukt i kirken…”
Det kan være svært at sætte ord
på det, som føles vigtigt i livet. En
gang i mellem kan en handling
gøre det lettere at forstå. Dåben
er sådan en handling.

En af de meget smukke opgaver
som præst er at døbe de små. Man
bliver rørt. Blød om hjertet. Dette
dejlige lille barn. Og forældrenes
ømhed over at have modtaget
denne skønne gave. De har oplevet noget stort, som må ind i den
helt store sammenhæng.

Dåbskjolens eller dåbsdragtens
hvide farve betyder renhed og
forladelse. I dåben bliver dit barn
omsluttet af Guds velsignelse og
forladelse. Forladelsen findes siden hen som en mulighed hele livet. Dåbskjolen er for lang til
barnet. Det er et tegn på, at barnet
gennem livet har brug for at vokse i troen.
Med velsignelsen klinger Jesu ord
om sig selv: Jeg er verdens lys,
Den som følger mig skal aldrig
vandre i mørket, men have livets
lys”. Og med velsignelsen følger
også ønsket om at være lys for

andre i en mange gange mørk
verden.
”Modtag det hellige korsets tegn
både for din pande og for dit
bryst.” Korstegnet er et sejrsymbol. På korset vandt Jesus over
ondskaben. Døden måtte vige for
Livet. Når præsten tegner korstegnet betyder det, at det som
sker ikke er præstens ord og
handlinger alene, men at Jesus
selv er med i det sker.

Alle forældre vil deres barns bedste. Den bedste mad, det blødeste
tøj, det sikre legetøj. Som forældre vælger du også bevidst eller
ubevidst, hvilke holdninger barnet får med sig gennem livet. Du
vil gerne give dit barn gode værdier og et fast fundament at stå
på.
At døbe sit barn er at vælge det
gode for barnet, at lade Guds
kærlighed omslutte barnet hele livet. Det indebærer også et ansvar.
Som forældre kan du hjælpe barnet med at leve i sin dåb, fx ved
at læse fra børnebiblen, og som
hyggeligt aftenritual at synge aftensang og bede Fadervor med

barnet. Du kan også tage barnet
med i kirken.
Kirken vil naturligvis hjælpe dig
med at vise dit barn troens vej.
Mange kirker har grupper for små
og større børn. I vores tre kirker
har vi børneklub den første lørdag
i måneden fra kl. 10-12 for 0 - ca.
8 årige børn i Sønderup kirke.
Andre kirker har babysalmesang
fx Nørrevangs kirken.
Det er naturligt for et barn at tale
om Gud. Vi voksne opdager ind i
mellem, at det er barnet, som lærer os om tro i steder for omvendt. Om vi voksne viser, at vi
tager barnets spørgsmål alvorligt,
hjælper vi barnet til at vokse i din
dåb.
Barnet får sit navn så snart forældrene har bestemt det. Det fine
ved dåben er, at barnets navn
nævnes ved dåben. For Gud er
barnet ikke noget nummer, men
en fuldstændig unik person. I
Folkekirken anses dåben for helt
og holdent at være en gave fra
Gud. Endda et lille barn kan tage
imod denne gave. Ud over at høre
til i sin egen familie, hører barnet
også til i Guds familie.

Der findes rigtig mange skønne
dåbssalmer. Her to eksempler:
Sov, du lille, sov nu godt
du er døbt, dit hår er vådt.
Nu er livet godt begyndt,
dødens nederlag forkyndt.
Du er på den grønne gren,
lille knop, Guds øjesten!
2. Gennem dødens dybe vand
kom du her til livets land,
druknet, død og stået op
som en del af Kristi krop,
som en knop på livets træ,
- lille stump på voksenknæ!
3. Når du vokser og blir stor,
skal du be' om rene ord.
Vi er døbt til kærlighed,
åbenhed og ærlighed!
Spørg os ud om tro og håb,
nadverbord og barnedåb!
4. Spørg hvad skabermagten vil,
vi skal bruge livet til!
Spørg om Jesu hjertesag,
julenat og påskedag!
Spørg om lykkens rose rød,
som er din i liv og død!
5. Lille knop på livets træ,
lille stump på voksenknæ,
nu er livet godt begyndt,
kærlighedens håb forkyndt:
Du skal vokse, blomstre smukt,
bære evig dejlig frugt!
Hans Anker Jørgensen 1981-82

Hvert barn, der fødes, se det
har
det, at det ligner lidt sin far.
Vi alle er en slags kopi,
og Gud kan spejle sig deri.

2. Gud giver dig i dåbens vand,
den gave som dig følge kan:
Gud Fader; Søn og Helligånd
med dem, du knytter hjertebånd.
3. De tre vil altid følge dig
og hjælpe dig på livets vej,
fortæl du det på hvert et sted,
så alle, de vil være med.
4. For alle folk skal kende Gud
og holde fast ved Herrens bud,
igennem dåben alle får
hos Gud i Himlen barnekår.
5. I himlen og på jorden har,
vi alle Gud som vores far.
og evigt liv er gaven som,
af dåbens vand så sikkert kom.
6. Al magt i himlen og på jord
er givet ham om, hvem vi tror,
at han var søn af Herren selv
og kærlighedens kildevæld.
Randi W. Korsgaard

Formandens noter:

Nyt fra Sønderup Kirke
Så er det atter tid for mig, at skrive en lille opdatering fra Sønderup sogn.
I øjeblikket er menighedsrådet
optaget af at få alterbilledet og talerstolen ordnet. Det er en spændende proces, men ikke helt enkelt, nationalmuseet er jo naturligvis inde i billedet, og sådan
skal det også være, så det, vi får
sat gang i, er i orden og til glæde
for os og eftertiden. Lige nu er
det netop sendt til godkendelse i
Roskilde Stift via Slagelse Provsti.
Det er sådan at alterbilledet skal
ind på nationalmuseet, og ordnes
der; talerstolen kan ordnes i kirken. Inden vi kan sætte gang i
det, er der jo det økonomiske der
skal være på plads og en masse
andre ting, der skal spille sammen, men hvis det går, som vi
håber på, vil restaureringen kunne
sættes i gang efter sommerferien.
Og det betyder så, at Sønderup
kirke skal være lukket en tid, men

ude hos os på landet har vi jo den
rigdom, at vi har flere kirker så
det burde ikke være det store problem.
Rigtig spændende ting er det, og
jeg glæder mig. Det er jo så vigtig, som jeg før har skrevet, at vi
vedligeholder vores dejlige kirker, så de kan stå smukke og vedligeholdte i mange, mange år
endnu.
Og så kan jeg da også fortælle, at
jeg har deltaget i en spændende
konference i Løgumkloster med
emnet kirken på landet. Det var
en rigtig god oplevelse og dejligt,
at der er fokus på de anderledes
opgaver, der nu ligger rundt om i
de små kirker, hvor vi i disse år
oplever, at kirken i den grad er et
dejligt centrum for folk at mødes
på.
Der bliver budt på mange tiltag,
såsom børneklub, strikkecafe
sognemøde, julekoncert, Grundlovsmøde, og ikke at forglemme
et tilbud om gudstjeneste hver
søndag, Så det er bare , at tage for
sig af ”retterne”.
Med ønsket om en dejlig sommer
sendes de allerbedste hilsner herfra.
Ellen Frederiksen

Gudstjenesteliste for Sønderup. Nordrupvester og Gudum Sogne
Juni, juli og august 2016 - Højmessen er kl.10:30
Hvor intet andet er anført prædiker sognepræst Helene Holm

12. juni
3. s. e. trinitatis
19. juni
4. s. e. trinitatis
26. juni
5. s. e. trinitatis
03. juli
6. s. e. trinitatis
10. juli
7. s. e. trinitatis
17. juli
8. s. e trinitatis
24. juli
9. s. e. trinitatis
31. juli
10. s. e. trinitatis
07. august
11. s. e. trinitatis
14.august
12. s. e. trinitatis
21. august
13. s. e. trinitatis
28. august
14. s. e. trinitatis
04. september
15. s. e. trinitatis
11. september
16. s. e. trinitatis
18. september
17. s. e. trinitatis

Sønderup
Ingen
09:00
Gitte Rasmussen
Ingen
19:00
Aftensang og kaffe
Ingen

Nordrup
10:30
Gitte Rasmussen
Ingen

Gudum
Ingen

Ingen

19:00
Aftensang
Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

19:00
Aftensang og kaffe
Ingen

10:30

Ingen

10:30
Kirkekaffe
Ingen

Ingen

10:30

Ingen

19:00
Aftensang og kaffe
Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

10:30

Ingen

09:00
Gitte Rasmussen
Ingen

Ingen

10:30

Ingen

Ingen

Ingen

10:30

Ingen

10:30
Høstgudstjeneste
Ingen

14:00
Opstartsgudstjeneste
Kirkekaffe
Ingen

Ingen

Ingen

Helene Holm holder ferie uge 24. Fri weekend 20.-21. august. Gitte Rasmussen holder ferie
uge 30, 31 og 32. Friweekend 27-28. august.
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.

