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Fodbold
Vestermose IF

følg os på Facebook
Vestermose IF
www.vestermoseif.dk

Det seneste fra Bestyrelsen
Så er foråret på vej og mens du sidder
og læser det her blevet afholdt generalforsamling og fundet en bestyrelse til
vores lokale idrætsforening.
Vi vil i den forbindelse gerne sige stort
tak til Elsebeth for den tid hun har været
formand, vi kommer til at savne dig i
bestyrelsen.
Vi glæder os til i næste nummer at lokalbladet at præsentere den nye bestyrelse.
Med forårets komme er gymnastiksæsonen nær sin afslutning. Vi holder snart
den årlige gymnastikopvisning (læs herom andetsteds i bladet).
Med foråret kommer også udendørsaktiviteterne i gang. Det er primært fodbold,
kontakt Rasmus hvis du/I har lyst til et
spille fodbold.
Vi glæder os til endnu en sæson med
idræt og motion i Vestermose IF 
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Lige nu her slutningen af januar er vores
Oldboys hold i gang med at træne indendørs fodbold på Produktion skolen i
Ottestrup.
Vi har desværre ikke helt planlægningen
af forårssæsonen på plads endnu.
Har du interesse for fodbold og kunne
du tænke dig at spille i Vestermose IF,
så hold øje med vores hjemmeside og på
Facebook og se hvilke hold vi starter op.

INFO
Fodbold banerne åbner, når banerne er
klar til at modtage en masse friske fodboldspillere på den grønne plæne.
Vi har brug for trænere til de små årgange, så har du lyst til at være fodboldtræner så giv lyd fra dig.
Rasmus Them
rthem@privat.dk

På www.vestermoseif.dk og på Facebook Vestermose IF kan du finde alt
om, hvad vi kan tilbyde som forening og
kontaktpersoner til de forskellige holde
er også at finde samt fremtidlige arrangementer.

Gymnastik

Vi glæder os til at vise jeg hvad vi har
lært til gymnastikopvisningen.
Gymnastikopvisningen er den 25. marts
kl. 10 på Produktionsskolen i Ottestrup.
Vi glæder os til at se rigtig mange af jer
til opvisningen.

I gymnastikafdelingen går det rigtig
godt, vi er i fuld gang med serier, øvelser på måtter og det hele.

Mange gymnastikhilsner Ann
20 12 64 57
anngroenkvist@live.dk
Vi har samlet nogle gode hold i år, og
styrer direkte mod vores opvisning (se
særskilt opslag).
Vi har i år fået en ny træner, Christian.
Christian har sammen med Sine startet
en springhold op og dette går rigtig godt,
dette har betydet rigtig meget for især
drenge, der har lyst til at gå til gymnastik.
På showholdet er serierne i fuld gang, så
der bliver styret med hård hånd. De har
på showholdet afholdt en gymnastikweekend, hvor de brugte hele lørdagen
på at lave en serie i fællesskab, så den
glæder de sig til at vise til jer andre. 
De skal med til forårsopvisning.
På spillopperne er de i gang med at hoppe, danske og hygge sig, de skal øve
nogle forskellige ting, så de også er klar
til opvisningen, de glæder sig helt vildt
til at vise jer hvad de har lært.

FRIVILLIG - JA TAK!!!!
”En stor tak og et kæmpe skulderklap
for din indsats - Fedt at du er frivillig”
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!!!!!
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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:
Helene Holm,
Sønderupvej 4
4200 Slagelse
Telefon 23456886
E-mail: hc@km.dk

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

Gudum Kirke:
Jørgen Frisbjerg Nielsen
Nykøbing Landevej 8
4200 Slagelse
Telefon: 58267004
E-mail: j.frisbjerg@mail.tele.dk

Nordrup og Gudum Kirker:
Søren Nissen, Leragervej 4 b,
4200 Slagelse
Telefon: 29 85 27 54
Fridag: Mandag
Går på pension den 1. april 2017
Derefter henvendelse til formændene for
den aktuelle kirke

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

Sogneaften:
Onsdag den 22. marts kl. 19:00:
’Humor, livsmod og kristendom’.

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

Filosof og
forfatter John
Engelbrecht
fortæller om
humor som
åndens solskin.
kl. 18:00 bydes på fællesspisning, hvor
der serveres et gedigent og lækkert måltid mad.

Grundlovsdag:
Mandag den 05. Juni kl. 13:30 - 16:00.
Grundlovsfest i Sønderup Præstegårdshave 2. Pinsedag.
Program:
13:30 Åbning og fællessang ved sognepræst Helene Holm.
Kl. 13:40
Grundlovstale
ved forfatter og
historiker
Kaare Johannesen.

Kl. 14:15 Korsang ved Rytmekoret. Dirigent Lars Lienhøft Larsen

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

Årets konfirmander:
Sønderup Kirke:
Søndag den 07. maj kl.10:00
Lea Broholm Thygesen
Ole Friboe Olsen
Oliver Broby
Emil Thomsen
Emmelie Rothe Hals Christensen
Benjamin Skovshoved Hansen
Frederik Andersen
Sebastian Tambour Karlsson
Jens Sørup Christiansen
Nordrup Kirke:
Søndag den 14. Maj kl. 10:00
Theis Hvid Jensen
Liva Juul Thomsen
Maya Andersen
Gustav Harris-Larsen

Konfirmationer i 2018:
Nordrup Kirke:
Søndag den 06. Maj kl.10:00
Gudum Kirke:
Kr. Himmelfart 10. Maj kl. 10:00
Sønderup Kirke:
Søndag den 13. 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.

Program:
01. april
Vi mødes i Sønderup Mødesal og kører
hjem til Johanne og Jakob, Kulbyvej 43,
Høng. Der er påskehygge og påskeharejagt. Vi laver snobrød ved bålet.
06. maj
Bibelhistorie i kirken.
Efter forfriskning er
der stjerneløb i
Præstegårdshaven
med sjove poster.

10. juni
Sommerudflugt. Vi
kører til stranden og
har base i Kirstens
sommerhus. Vi går
ned på stranden leger og sopper lidt.
Vi får pølsehorn og
kage.
Kontaktperson: Helene Holm 23456886

Strikkecafé
(hver anden torsdag kl. 14:00 - 16:00 i
Sønderup Mødesal).
Vi strikker og snakker, hygger og inspirerer hinanden. Der er altid kaffe og et
stykke kage.
Tøjet går til de fattige og trængende
børn og voksne i Østeuropa.
Vel mødt til fornøjelige og kreative timer.
Datoer:
Torsdag den 09.03
Torsdag den 23. 03
Torsdag den 06.04
Torsdag den 20.04
Torsdag den 04.05
Torsdag den 18.05
Kontaktpersoner:
Kirsten Christiansen 58267157
Helene Holm 23456886

Studiekreds
Samtalegruppe om tro:
Velkommen til godt fællesskab og fordybelse.
Velkommen til godt fællesskab og fordybelse.

Vi mødes den sidste
torsdag i måneden kl.
19:00 i Sønderup Mødesal.

Graver og kirketjener Søren
Nissen - takker af

Vi læser bogen: ”Martin Luther- munk, oprører, reformator”, af
Martin Schwartz Lausten. Udleveres hos sognepræsten.
Datoer:
Torsdag den 30.03 kapitel 5: Menighedens prædikant og salmedigter.
Torsdag den 27.04. Kapitel 8: Opgør
med modstanderne.
Torsdag den 18. 05. Kapitel 10 Kristendom og politik.
Kontaktpersoner: Sven Borgen 58 26
8010 og Helene Holm 23456886.

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.

I knap elleve år har Søren varetaget
hvervet som graver og kirketjener i Nordrup og Gudum kirker.
De skiftende menighedsråd i de to sogne
har i den forløbne årrække haft et særdeles godt samarbejde med vores fælles
graver og kirketjener.
Søren har altid varetaget sit job med stor
iver og akkuratesse, hvilket også blev
bemærket/rost af National Museet og
Roskilde Stift i forbindelse med besigtigelse i 2016. Således har vi også gennem årene nydt godt af hans fine kirkeudsmykninger til jul, til påske og til
høstgudstjenesterne.
En nobel deltagelse i alle kirkernes
mange gøremål har været hans særkende, og han har altid sat en ære i at byde
kirkegængerne velkommen - med et
smil, et nik og en stille bemærkning.
For ikke at glemme kirkegårdene: Altid
nydeligt velholdte gravsteder – hele året.
Med et ”forårslook” af blomster og elegant granpyntning i vinterperioden.
Således vil vi sige tak for mange års
godt samarbejde, og ønsker Søren alt
godt for de kommende år.
På vegne af Nordrup Menighedsråd,
Gudum Menighedsråd og Sognepræsten
ved Anders Yttrup

Er Jesu opstandelse
bluff?

Afviser man opstandelsen, kommer man
derimod i problemer med at forklare de
ydre omstændigheder. Så der er ingen
lette løsninger.

Bibelen siger klart og tydeligt, at Jesus døde langfredag og opstod igen om søndagen. Men kan vi stole på
det.

Omstændighederne omkring Jesu død
har alle dage været gådefulde, og intet
peger på, at det vil forandre sig væsentligt.

Opstandelsen under lup!
Efter Jesu død og opstandelse begyndte
disciplene at sprede budskabet om Jesus
med et mod og en hengivenhed, som de
ikke tidligere havde haft. Hvorfor skulle
de gøre det, hvis de vidste, at det var
bluff?
Disciplene havde intet at vinde ved at
påstå, at Jesus var opstået. De udsatte
sig tværtimod for livsfare, og de fleste af
dem måtte betale med livet for deres tro.
Ville de virkelig have gjort det, hvis de
troede, at Jesu opstandelse var bluff?
Der er altså ydre omstændigheder, der
peger på, at Jesus opstod efter døden,
men ingen endegyldige beviser. Men
tanken om opstandelsen er så fremmed
for vores erfaringer og fornuft, at mange
afviser den.

En Gud med sår
Lange søm presses igennem håndled og
fødder. Kroppens vægt gør, at den dømte kvæles til døde, når kroppen ikke
længere kan holde sig oppe. Korsfæstelsen var en almindelig romersk straf og
er én af de grummeste måder at henrette
nogen på.
Jesus blev korfæstet for næsten 2000 år
siden Da han hang på korset var han helt
og holdent mennekske. Han mærkede
sømmede og åndenøden liges å tydeligt,
som du og jeg ville have gjort. Samtidig
var det også Gud, som lod sig hænge op
på korset, og som selv mærkede døden.
Påsken er en højtid, som fortæller at
smerte, lidelse og døde er virkelighed i
menneskers liv. Men det slutter ikke dér.
Jesus besejrede døde og opstod igen.
Derfor handler påsken også om liv, kærlighed og sejr.

Påskesalme

ren som en ny begyndelse. Det er
ctrl+alt+delete.

1 Så bøjed den dødsdømte nakken,
de slæbte ham nådesløst med.
Han bar selv sit kors ud mod bakken,
der lå på et gudsforladt sted.

Jeg har gjort dumme ting og syndet på
forskellige måder, men når jeg går derfra, har jeg fået en ny chance og kraft til
at gøre det godt igen.

2 Han bar på al ondskab og vrede,
på myrdede håb og fortræd,
og folk vendte ho'det i lede,
mens andre slog øjnene ned.

Hvordan føles det, når du går fra
nadverbordet?
– Faktisk føles det som noget helligt næsten hver gang. Det, som jeg får der, kan
jeg ikke få på andre måder.

3 Men hen over stenbro og mure
og sort mod hvert eneste hus
gled skyggen af drømmens konturer
- en vingeskudt fugl gennem grus.

Joh 19,17. Lisbeth Smedegaard Andersen 1991.

To meninger om
nadveren
Mike, 18 år:
Hvad betyder nadveren for dig?
– Jesus sagde til disciplene: “Kom og
følg mig, søg mig – gør som mig! ” Sådan sagde han til dem, og sådan mente
han også, at vi skal gøre. Jesus sagde, at
vi skal holde nadver til minde om ham.
Så ved jeg, at det er vigtigt med nadveren, selv om jeg ikke ved så meget om
den.

Emma, 21 år:
Hvad betyder nadveren for dig?
– Det er en stor ting. Det er ikke rigtig
til at forstå, hvordan man kan tage imod
Jesu krop og blod i brød og vin. Men det
er vel det, der er pointen, at man ikke
kan forstå det. Jeg plejer at se på nadve-

Hvordan føles det, når du går fra
nadveren?
– Det føles som en ny start. Det er lidt
sådan “Du og jeg, Gud, nu begynder vi
forfra! ”

ÅRETS KONFIRMANDER

KON FIRMANDTIME

BØRNEKLUBBEN MALER FASTELAVNSTØNDER
OG KREERER DERES EGNE FASTELAVNSRIS

ET GLIMT FRA KIRKENS SOGNEUDFLUGT. HER
ODDEN KIRKE.

Gudstjenesteliste for Sønderup. Nordrupvester og Gudum Sogne, forår 2017
Hvor intet andet er anført prædiker sognepræst Helene Holm

12. Marts
2. s. i Fasten
19. Marts
3. s. i Fasten
26. Marts
Midfaste
02. April
Mariæ Bebudelse
09. April
Palmesøndag
13. April
Skærtorsdag
14. April
Langfredag
16. April
Påskedag
17. April
2. Påskedag
23. April
1. s. e. Påske
30. April
2. s. e. påske
07. Maj
3. s. e. Påske
12. Maj
Bededag
14. Maj
4. s. e. Påske
21. Maj
5. s. e. Påske
25. Maj
Kristi Himmelfart
28. Maj
6. s. e. Påske
04. Juni
Pinsedag
5. Juni kl.13:30
Grundlovsfest
11. Juni Trinitatis

Sønderup
Ingen
Ingen
10:30
Kirkekaffe
Ingen
10:30
Kirkekaffe
Ingen
Ingen
Ingen
09:00
Gitte Rasmussen
10:30
Ingen
10:00
Konfirmation
Ingen
Ingen
09:00
Gitte Rasmussen
19:00
Aftensang og kaffe
10:30
Ingen
Kor:
Rytmekoret
Ingen

Nordrup
10:30
Kirkekaffe
9:00
Gitte Rasmussen
Ingen

Gudum
Ingen

Ingen

10:30
Kirkekaffe
Ingen

Ingen
19:00
Kirkekaffe
Ingen
10:30
Kirkekaffe
Ingen

Ingen
Ingen

Ingen
10:30
Passionslæsninger
Ingen
Ingen

Ingen

Ingen

10:30
Kirkekaffe
Ingen

Ingen

Ingen
10:00
Konfirmation
Ingen

Ingen
19:00
Aftensang
Ingen
Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

10:30
Kirkekaffe
Taler:
Kaare Johannesen
Ingen

Ingen
Folkedans:
Maj 86
10:30

Kirkebil: kan bestille kirkebil hos Slagelse Taxa tlf.:58 53 53 53

