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Formanden - det seneste fra
Bestyrelsen

Kl. 18:30 er klubben vært for
smørrebrød tilmelding på info@vestemoseif.dk senest den 17.
februar 2017.
Vi håber at I vil komme og bakke
op om klubben da vi har brug for
nye hænder, da Elsebeth har valgt
at stoppe i bestyrelsen.
Så kom og bak op hvis vi stadig
skal have en lokal idrætsforening.
Husk - sammen står vi stærkest!!

Vestermose IF håber, at I alle har
haft et godt efterår og har fået
meldt jer på et af vores indendørs
hold.

Elsebeth Rygaard

Bestyrelsen 2016
På vestermoseif.dk kan I se hvordan I melder jer på de forskellige
hold og hvordan I betaler.
Vores indendørs hold er godt i
gang, men der er også plads til
dig.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 20. februar 2017.
Der er der generalforsamling kl.
19:00 i klubhuset ved Vestermose
Natur-og Idrætsfriskole.

Formand
Elsebeth Rygaard
Rønnesholm 29
4200 Slagelse
29 25 06 11
elsebeth.rygaard@gmail.com

Næstformand
Martin Krag
Herrestrupvej 19
4200 Slagelse
60 60 20 15
mkrag@mail.dk

Fodbold
I denne sæson har Vestermose IF
haft to fodboldhold. Det ene bestående af U6-U9 spillere, som
har været til nogle stævner, hvor
det både er blevet til medaljer og
pokaler.

Kasserer
Kirsten Krag
Herrestrupvej 18
4200 Slagelse
26 23 40 15
k.krag@mail.dk
Sekretær
Johanne Berner Hansen
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
20 78 97 61
hasselholm@dlgpost.dk

Det andet hold har været vores
oldboys-hold som igen i år har
været tilmeldt DGIs 8-mandsturnering. Udendørssæsonen er
sluttet, så de spiller nu indendørs
i vinter på Produktionsskolen
hver onsdag kl. 20.
Udendørssæsonen starter igen i
april 2017.
Skulle der sidde nogle der ude og
have lyst til at spille på et af de to
er du velkommen til bare at møde
op eller kontakte fodboldformand
Rasmus ( rthem@privat.dk ) for
yderligere oplysninger.

Gymnastik
Så er vi startet op på vores en fantastisk gymnastiksæson. Det har
været en lidt hård start på sæsonen.
Springholdet har længe været ønsket og nu vi har fået det, kan vi
se dette er en succes for rigtige
mange af børnene.

Lige til information, så går vi på
juleferie i uge 51 og starter op
igen i uge 2.
Mange gymnastik-hilsner
Ann
Cykelhold

Vi har i år følgende hold:
 Det store showhold
 Spilopperne
 Familieholdet
 Springholdet
 Motionsholdet
Vores trænere har klargjort en
masse sjov, ballade og ikke
mindst en masse lærerige ting
gennem flere måneder som de nu
er klar til at lære jeres børn.

Vi har som noget nyt startet et
mountainbike-cykelhold som kører hyggeture hver søndag med
afgang fra skolegården på Vestermose Natur- og Idrætsfriskole
kl. 10.

Jeg har nu været rundt på holdene
og kan se, at alle hygger sig og
har det sjovt, hvilket er rigtig vigtigt. Så vi glæder os til at gå denne sæson i møde sammen med alle jer.
Til at starte med køres der en tur i
skoven og dette er indtil videre

gratis her i opstarten indtil man
muligvis "køber" et spor.
Skulle du være interesseret i at
vide mere kan du kontakte
Klaus Lindgren (60 10 87 89)
Per Thygesen (21 21 87 54).
Historier om Sønderup, Nordrup og Gudum sogne
Fra pensioneret lærer Knud
Bruun Rasmussen har Lokalbladet modtaget information om historier fra de gamle sogne.
Knud Bruun Rasmussen fortæller: Siden jeg blev pensioneret i
2005, har jeg været frivillig på
Slagelse Lokalarkiv. Her har jeg
først og fremmest skrevet små artikler om de tre sogne.

Her findes artiklerne ordnet efter
alfabetet. Eksempelvis Hallelev
Andelsmejeri.
Desuden har jeg skrevet artikler i
"Jul i Slagelse" 2011 om friskolelærer Søren Jensen.
I Årbog 2013 Historisk Forening
for Midt- og Sydvestsjælland har
jeg skrevet en artikel om Skaftelev Mølle.
I Årbog 2015 i samme forening
en artikel om Carl Christian Christensen fra Sønderup. Han blev
en meget anerkendt geograf omkring 1910.
I slutningen af november udkommer Årbog 2016 med en artikel om udviklingen i de tre sognes udvikling fra 1870 til 1905.
Årbøgerne kan købes hos Kurt
Rehder, Knivkærvej 72, 4220
Korsør - 58380031.
Jul i Slagelse kan læses på Slagelse Lokalarkiv, hvor man altid
er velkommen.

Artiklerne kan læses på nettet,
hvor man kan slå op på "Slagelse
leksikon"
http://www.slagelse0leksikon.dk

Knud Bruun Rasmussen

Udgivelsestidspunkter for Lokalbladet 2017
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: 23 45 68 86
E-mail: hc@km.dk
Fridag: Mandag

Menighedsrådsformænd:
Sønderup Kirke:
Ellen Frederiksen,
Risbjergvej 4,
4291 Ruds Vedby
Telefon: 58 52 49 70
E-mail: ellenfrederiksen@dbmail.dk

Gravere:
Sønderup Kirke:
Per Larsen,
Fredensvej, Ørslev.
Telefon: 21 67 58 93
Fridag: Mandag

Gudum Kirke:
Uffe Jensen,
Holbækvej 50
4200 Slagelse.
Telefon 23 89 37.
E-mail: gudumgaard@gmail.com

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

Nordrup Kirke:
Anna Müller,
Herrestrupvej 3,
4200 Slagelse.
Telefon 58 26 75 19
E-mail: annanordrup@mail.dk

Aktiviteter vinteren 2016/17

Musikalsk billedfortælling

(finder sted i Sønderup Mødesal kl.
19:00, hvor ikke andet er angivet)

Torsdag den 19. januar kl. 19:00 i
Sønderup.

Julekoncert

”Martin Luther –
mennesket og
musikken”.
Musiker Søren
Juhl medvirker
med fortælling og
tværfløjte sammen med akkompagnatør organist
Viola Chiekzei.

Søndag den 27. november kl. 19.00 i
Sønderup Kirke: ”Nostalgisk Jul”

Julekoncert med sangerinden Inge-Marie
Nielsen fra Dræsinebanden. Nyd kendte
og skønne danske julesange med IngeMaries flotte, varme og klangfulde
stemme.
Julehygge med gløgg og æbler i Mødesalen.

Ønskekoncert med
julesalmer
2. Juledag i Sønderup Kirke kl.10:30
Dette er menighedens
ønskekoncert.
Kom med dit
ønske - til
sognepræsten. Så synger vi nogle af de pragtfulde julesalmer,
vi ikke nåede juleaften.
Juleønskerne bindes sammen af sognepræst Helene Holm, hvor vi med sangglæde giver os hen til julens budskab
med engle, hyrder og vise mænd.

Kl. 18:00 tilbydes fællesspisning, hvor
der serveres et gedigent og lækkert måltid mad.

Fastelavnsfest
Søndag den 26. februar kl. 11.00 i
Sønderup Kirke:
Glad familiegudstjeneste for store og
små med sognepræst Helene Holm og
årets konfirmander. De friske unge
mennesker spiller drama for os og vi
synger fastelavnssange og salmer.
Efter gudstjenesten fastelavnsfest, hvor
de mindre slår katten af tønden i Mødesalen og de store på gårdspladsen. Dernæst køres kattekonger og dronninger på
behørig vis og vi spiser fastelavnsboller.

Studiekreds
Samtalegruppe om tro
Velkommen til godt fællesskab og fordybelse.
Vi skal tale om Luther, hans liv og betydning. Vi læser bogen: ”Martin Luther munk - oprører – reformator”.
Af Martin Schwartz
Lausten. Kan fås hos
sognepræsten.

Vi mødes den sidste torsdag i måneden
kl. 19:00 i Sønderup Mødesal.
Datoer:
Torsdag den 24. november. Kapitel 2:
”Klosterkampen”.
Torsdag den 26. januar. Kapitel 3.”På
bålet med ham”. Om pavestolens reaktion.
Torsdag den 23. februar. Kapitel 4: ”I
skjul på fæstningen i Wartburg”.
Kontaktpersoner: Sven Borgen (58 26
8010) og Helene Holm (5826 70 85)

Strikkecafé
(hver anden torsdag kl. 14:00 - 16:00 i
Sønderup Mødesal)
Torsdag den 24. november
Torsdag den 08. december obs. kl.
13:00. Juleafslutning.
Torsdag den 12. januar
Torsdag den 26. januar
Torsdag den 09. februar
Torsdag den 23. februar
Torsdag den 09. marts
Torsdag den 23. marts
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).

Børneklubben
Den første lørdag i måneden kl. 10:0012:00.
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 03. december. Julehygge i
Birkegårdens Haver.
Lørdag den 14. januar.
Lørdag den 04. februar
Lørdag den 04. marts
Kontaktperson: Ellen Frederiksen (58 52
49 70)

Landsbykællingerne
Aktiviteter i Henrys Hus
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.
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.

Formandens Noter:

vil jeg sige et stort og hjerteligt velkommen til de nyvalgte, som godt kan
glæde sig til arbejdet.
Jeg har selv nu i 20 år haft stor glæde af,
at arbejde med noget jeg holder af. Det
er en daglig tilfredsstillelse at have mulighed for at være med til at vedligeholde og passe på vores kirker og kirkegårde, og at komme i kontakt med så mange dejlige mennesker.

Nyt fra Sønderup Menighedsråd
Så er endnu et efterår gået på held, tiden
flyver af sted, men der har også i år, som
jeg tidligere har skrevet om, været
spændende ting på tapetet.
Jeg kan nu med stor glæde skrive, at arbejdet med prædikestolen i Sønderup
Kirke er færdigt, og at den nu igen står
skarpt og meget smuk. Vi kan nu i årerne fremover, når vi sidder på kirkebænkene glæde os ved det.
Alterbilledet er også i gang med at blive
renoveret og er i skrivende stund taget
ind på nationalmuseet. Konservatorerne
har lovet, at altertavlen er tilbage til den
første søndag i advent. Det er Sønderup
der i år på denne adventssøndag arrangerer den årlige julekoncert, som Inge Marie fra Dræsinebanden leverer, - også her
er der noget at glædes ved.
Vi er nu i fuldt gang med vores sogneaftner, hvor spændende arrangementer
står på programmet. Som tidligere år har
vi fællesspisning kl. 18:00 og vi synes,
det giver en rigtig god optakt til en hyggelig aften, og en dejlig følelse af fællesskab.
Sidst men ikke mindst har der i år været
valg til de tre menighedsråd, Sønderup,
Nordrup og Gudum. Og jeg vil også her
benytte lejligheden til at takke de afgående rådsmedlemmer, for mange års
indsats og for godt samarbejde. Samtidig

Jeg har desuden de sidste 3 år været
valgt til provstiudvalget og har været
med i sammenlægningen af Slagelse
Korsør og Skælskør provstier, som nu
hedder Slagelse provsti, og nu er et af de
største i landet. Vi er også lige nu i en
fase, hvor en ny provst skal ansættes,
idet Torben Hjul Andersen er udnævnt
til domprovst i Haderslev. Det var ikke
med vores gode vilje vi måtte sige farvel
til ham, for vi har haft et kanon godt
samarbejde med Torben, og vi skulle lige have nogle dage at sunde os på efter
udmeldingen, men vi forstår godt valget.
Og ønsker familien alt det bedste.
I provstiudvalget er der spændende opgaver at tage fat på, og også dé er der
gode og iderige mennesker at være
sammen med.
Det var så min hilsen for denne gang,
Kærlige hilsner til alle
Ellen Frederiksen

PRÆSTENS HILSEN:

bragt velsignet bud”. Siden har kritikere
fortalt mig, at Ingemanns teologi er en
tynd kop te, og måske har de ret. Jeg
mener dog stadig den dag i dag, at Ingemanns hit ”Dejlig er jorden” er nærmest tidløst smuk. Jo, Ingemann kunne
godt vinde min lille julesalmeolympiade!
En anden klar favorit fra barndommen
var: ”Et barn er født”. Jeg husker dog, at
jeg ret hurtigt blev træt af at synge Halleluja 20 gange. Helt modsat i dag: Jeg
bliver aldrig træt af at høre de små børn
i kirken synge halleluja af fuld hals! Da
jeg var omkring 8-10 år gammel var det
kun ”Dejlig er den himmel blå”, der gik
an, og den glæde deler jeg i dag med
mange børn og konfirmander. Den er
fortsat et sikkert jule-hit hos dem!

DE GODE JULESALMERS T ID
-

HVILKEN JULESALME ER BEDST?

Nu, hvor vi er gået ind i adventstiden og
den forestående jul forberedes, - ja, da
går vi også på en måde ind i salmernes
tid. For advent og julens salmer er om
nogle vores mest kendte og elskede salmer.
Og ikke uden grund - alle vore øvrige
smukke salmer desuagtet. I salmebogens
afsnit Tidens fylde, om adventstiden og
Jesu fødsel, dér findes et væld af dejlige
salmer. Mon ikke vi alle har nogle favoritjulesalmer, som vi bare skal have sunget i julen?
Men hvilken er så den bedste? Ja, det er
lige spørgsmålet- og svaret ændrer sig
nok igennem ens liv.
Da jeg var lille, vidste jeg nok, hvad der
duede: Ingemanns ”Glade jul, dejlige
jul” var min favorit, og ligeså ”Julen har

Salmen ”Velkommen igen Guds engle
små” sætter jeg altid på programmet 1.
juledag. Den er et digt med ord som solskinsklæder, salmens tonestige og julesorgen, - det kan man da ikke stå for!
Andre af Grundtvigs salmer, som ”Kimer i klokker” og ”Julen har englelyd”
blev også senere mine favoritter.
Men der er jo også en mand, der hed
Brorson: Han skrev om julen på en helt
anden måde: ”Her kommer Jesus dine
små” har mange af os lært som børn.
Det gribende digt ”Den yndigste rose er
funden” kender mange også fra deres
barndoms skole. To andre Brorsonsalmer blev ofte sunget til julefesten i
det missionshus, hvor jeg gik i søndagsskole som barn. ”I denne søde juletid” er
en gigantisk salme, men alligevel holdt
jeg af at synge den, mens vi vandrede
rundt om træet med en dejlig tryg fornemmelse i hele kroppen.
Salmen ”Mit hjerte altid vanker” blev
også valgt. En lang salme på 9 vers, måske i overkanten? Ja, måske for som
barn var den i den tunge ende. Men som

voksen er svaret nej, fordi det spørgsmål
Brorson arbejder med i disse vers er vigtigt: Hvorfor gjorde Gud sig egentlig så
lille? Salmen indeholder altså et godt
budskab til småfolk; til alle, der er udsatte og sårbare og føler sig ”på bunden”
på den ene eller anden måde i deres liv.
Det er først siden hen, at jeg har lært at
forstå noget af dette. Men jeg husker, at
sproget var smukt og gammeldags.
Smukt sprog og en lidt melankolsk melodi, ”min sjæl, hvad vil du mer” - en
sand salme!!
Der er også store salmedigtere som kun
har beskæftiget sig meget lidt med julen,
f.eks. Kingo. Og så er der Christmas Carols: ”Hør hvor englesangen toner” og
nye salmer med bl.a. Johannes Johansens: ”Det var ikke en nat som de andre”
og ”Det første lys er Ordet, talt af Gud”
og Sten Kaaløs: ”Du kom til vor runde
jord”. Lige nu er jeg helt vild med: ”En
stjerne skinner i nat” af Ejvind Skeie.
Kun tiden vil vise om, de bliver klassikere, som mange af de andre uundværlige julesalmer.

trøst til dem, der hungrer og tørster efter
mening og fred med deres liv.
Så jeg har givet mig selv en umulig opgave, for jeg kan ikke vælge den bedste.
Alle har de med ord og melodi bidraget
til julens dejlige stemning og understregning af, hvad julen betyder. Der er
så mange af julens salmer, som rører og
berører én.
Men hvad siger du? Hvilke salmer er efter din mening de bedste? Nu har vi alle
mulighed for at komme og synge med
på vores dejlige advents- og julesalmer,
når vi går i kirke i juletiden. Og 2. Juledag kan du selv være medbestemmende
om, hvilke julesalmer vi skal synge (se
s. og gudstjenestelisten).
Så ”Vær Velkommen” - ikke blot til et
helt nyt kirkeårs gudstjenester og salmesang - men også og især til advent og Jul
med de dejlige salmer, der hører til.

Jeg kan slet ikke stoppe i min søgen efter yndlingsjulesalmer. Der er simpelthen for mange fantastiske salmer at vælge imellem. Jeg er og bliver betaget af
Ingemanns ”Dejlig er Jorden”. Den salme har en evig gyldighed over sig, som
netop taler så enkelt og stærkt til alle.
Grundtvigs ”Velkommen igen, Guds
engle små” - dens poesi er ganske enkelt
genial og uden sidestykke og man bliver
aldrig træt af de ord, for de kalder en
ægte juleglæde frem i én.
Brorsons ”Mit hjerte altid vanker” forkynder så smukt og så klart, hvad julens
budskab og under er: At Gud kom til vor
verden. At Gud gjorde sig så lille, at han
kom til vor skrøbelige mennesketilværelse – for derved at bringe det største til
de mindste: Bringe håb og livsmod og

Rigtig glædelig jul fyldt med julens gode musik og et godt og velsignet Nytår
ønskes alle bladets læsere.
Med kærlig hilsen Helene Holm

En stjerne skinner i nat

Velkommen til de tre nye menighedsråd
Tak at I har påtaget jer opgaven med at
bevare og vedligeholde vores 3 smukke
kirker og skabe gode rammer for kirkens
liv og vækst.

Nu i den hellige time
står vi i stjerneskær
Og hører klokkerne kime
For nu er julen her
Englene synger højt i kor
Synger om fred på vor jord
Verden var aldrig helt forladt
En stjerne skinner i nat
En nyfødt kærlighed sover
Nu er Guds himmel nær
Vor lange vandring er ovre
Stjernen er standset her
Englene synger højt i kor
Synger om fred på vor jord
Verden var aldrig helt forladt
En stjerne skinner i nat
Se, himlen ligger og hviler
På jordens gule strå
Vi står ved krybben og smiler
For vi er fremme nu
Her kan vi drømme om den fred
Som vi skal eje engang
For dette barn har himlen med
Og jorden fyldes med sang
(Eivind Skeie 1992)

Sønderup Menighedsråd:
Ellen Frederiksen, Niels Eggert, Kirsten
Christiansen, Frank Pedersen og Willy
Rygaard.
Suppleanter: Betina Gørnbech og Majbrit Nielsen
Nordrup Menighedsråd:
Anna Müller, Ellen Tønning, Stine Nielsen, Nina Jørgensen og Johny Nielsen.
Suppleanter: Dagmar Poulsen og Lissi
Thomsen.
Gudum Menighedsråd:
Anders Yttrup, Jørgen Frisbjerg, Lis
Hansen og Helle Jørgensen.
Suppleanter: Vagn Nielsen og Annabelle
Pedersen.
Tak til de udtrådte
medlemmer for jeres
trofasthed og arbejdsindsats. Tak til
Sven Borgen og
Henrik Mårtensen.
Tak til Doris Nialusen.
Tak til Uffe Jensen og Jesper Dethlefsen. Vi ærer Anne-Lise Olsens minde og takker for de mange år
Anne-Lise gav i menighedsrådets regi.

