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Ny 0. klasse 15 nye elever

Klasselærer for 0. klasse
planter traditionen tro et
nyt træ sammen med sine
elever og deres venskabsklasse (5. klasse.)

Torveløbet Dianalund:
Lærerne står forrest i vores
pilotprojekt, VNI vil være en
aktiv skole.
VESTERMOSE IF
VESTERMOSE NATUR- OG IDRÆTSFRISKOLE
VESTSJÆLLANDS UNGDOMSKLUB
SØNDERUP, NORDRUP OG GUDUM SOGNE

enet; kun den vej, kan vi gøre området
attraktivt og se en udvikling i stedet for
en afvikling.

Vestermose IF

følg os på Facebook
Vestermose IF
www.vestermoseif.dk

Det foretrukne gadehjørne
For nylig blev jeg præsenteret for en udtalelse om, at Vestermose Idrætsforening ikke var tilstrækkelig synlig for
omverdenen.
I første omgang faldt udtalelsen mig lidt
for brystet, fordi jeg ved, at såvel bestyrelsen som vores fantastiske trænerteam
dagligt forsøger at gøre en forskel for de
medlemmer, vi har. Udtalelsen fik mig
imidlertid til at tænke på, hvad idrætsforeningens rolle egentlig er – er det en
forening eller en forretning?
Min holdning er klar: Vi er en forening!
Vi har ikke til formål at fremme os selv
og tjene styrtende med penge, men derimod at fremme vores dejlige lokalområde. Det gør vi ikke alene. Der er eksempelvis ingen, der flytter til området,
”bare” fordi der er en velfungerende
idrætsforening. Omvendt er der næppe
heller nogen, der fravælger Vestermose,
blot fordi idrætsforeningen er i en stille,
stabil gænge.
Vi er fælles om vores område – og derfor hverken kan eller skal en enkelt aktør
nødvendigvis være det bærende element
i områdets markedsføringsstrategi. Området Vestermose skal være forenet –
kræfterne i Vestermose skal være for-

Igennem sommeren har idrætsforeningen været vært ved forskellige arrangementer, herunder et fodboldstævne under DGI, fodboldafslutning for vore egne spillere og ikke mindst et spontant
formiddagsarrangement, som to af vore
tidligere trænere – Camilla og Pernille –
inviterede til. Jeg havde selv fornøjelsen
af at deltage i sidstnævnte, og vi, der
valgte at trodse det danske sommervejr,
havde to helt igennem forrygende timer i
pigernes selskab.
Sommeren – hvis den da overhovedet
var her – lakker mod enden, børnene begynder i skole igen og det betyder traditionen tro tid cykelløbet Vestermose
Rundt. Cykelløbet er et glimrende eksempel på det tværfaglige samarbejde,
der opstår i Vestermose mellem forskellige foreninger; i dette tilfælde Støtteforeningen VNI og VIF. Vi håber at se
mange, mange deltagere.
Jeg tør også godt løfte sløret for et samarbejde mellem Lokalrådet og VIF – og
deltagelse af alle de øvrige aktører, der
har lyst – omkring et brag af et sommerarrangement i 2018.
Endelig skal jeg minde om, at fodbolden
er startet, gymnastik starter senere på efteråret og at vi i samarbejde med Lokalrådet starter et linedanceforløb op til efteråret for alle aldre.
Så uanset synlighed eller ej – vores mål
kan siges at være: vi vil være det foretrukne gadehjørne.
På bestyrelsens vegne – fra en formand i
gummistøvler
Johanne

Fodbold

Vestermose IF's fodboldafslutning forløb rigtig godt, og med god opbakning
fra spillernes familie Samtidig med at
det var godt vejr.

På det lille hold var det Christian som
rendte med prisen for årets spiller.

På det store hold var det Andreas der
blev årets spiller og Noah som fik prisen
som årets målmand.

Der blev spillet lidt fodbold, hvor forældrene spillede mod børnene, og derefter
blev der serveret pizza og sodavand. Alt
dette var noget som både spillere og
forældre kunne bruge. Der blev også
delt pokaler ud på de to hold.

Tillykke til dem alle.

Husk at fodbolden er i fuld gang.
Børneholdene træner hver tirsdag kl.
16.30-17.30.
Det er aldrig for sent at starte.
Udover U5-7 og U8-9 har vi også et senioroldboys-hold (kontakt undertegnede
for mere info)
Følg med på Vestermose IF's facebookside.
Ønskes der yderligere information kan
fodboldformand Rasmus Them kontaktes på mail: rthem@privat.dk
Mange fodboldhilsner
Rasmus

Gymnastik – ny sæson
Så er det ved at være tid til gymnastiksæsonen starter op igen. Vi starter op i
uge 37.
Vi glæder os rigtig meget til at se kendte, men også nye ansigter på de forskellige hold. Dette gælder både børn og
voksne, alle er velkomne.
Vi skal i sæsonens forløb lære en masse
nye og spændende ting, så vi bliver endnu dygtigere end vi er i forvejen.
Nedenfor her finder du/I en liste over
holdene, som vi tilbyder i denne sæson.
Familieholdet (-3 år)
Torsdag 17.00-18.00
Gymnastiksalen på
Vestermose Natur- og Idrætsfriskole
Tag far eller mor med til gymnastik.
Træner: Mette

Spillopper/Krudtugler (4 år-3. kl.)
Mandag 16.30-17.30
Gymnastiksalen på
Vestermose Natur- og Idrætsfriskole.
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. Vi skal lære af hinanden og
med hinanden, vi sætter meget fokus
på hvert enkelt barn og dets behov og
ikke mindst ønsker for, hvad der skal
laves.
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: Ann og Rebecca

Mini Showholdet (3.- 6. kl.)
Mandage 17.30-18.30
Gymnastiksalen på
Vestermose Natur- og Idrætsfriskole.

Håber det er noget I vil være med til, så
vi kan få et stort og godt hold.

Vores formål med holdet er, at det skal
være en lille udgave af det store showhold.

Voksen-gymnastik
Torsdage 19.00-20.30
Gymnastiksalen på
Vestermose Natur- og Idrætsfriskole.

Træner: Nanna og Mette

Vores træning går ud på at vi skal have
det sjovt samtidig med, at vi skal lave
gymnastik.

Det er et hold, hvor alle voksne kan være med, også begyndere.

Vi skal ca. lave to serier, men til vores
træning kommer der selvfølgelig leg og
sjov ind i mellem.

Vi skal op af stolene og have gang i de
stive og ømme muskler og prøve om vi
kan forbedre kondien lidt.

Trænere: Mette og Nanna

Der vil blive udfordringer for alle, men
vigtigst af alt, så skal vi have det sjovt.

Showhold 2 (Fra 7.-? kl.)
Mandag fra 18.30-20.00
Gymnastiksalen på
Vestermose Natur- og Idrætsfriskole.

Træner: Anita

Så er det tid til at få danset og svinget
lidt med hofterne.

Vi ses i uge 37 

På showholdet skal der læres et par serier, motionen bli’r holdt ved lige og
vi skal have det sjovt med hinanden.

Du får gymnastik i en hel vinter samt en
trøje/dragt til opvisningerne.

Bedste gymnastik hilsner
Ann

Old Boys herrerne
vandt
deres første kamp i år –
2-1 over IF62.

Cykelløbet Nordrup Rundt – en
storslået succes
Den 20. august afholdt Støtteforeningen
VNI og Vestermose Idrætsforening cykelløb i vores skønne lokalområde med
start og mål ved Vestermose Natur- og
Idrætsfriskoles parkeringsplads.
Trods et mere beskedent deltagerantal
end de foregående år, var engagementet
stort hos både børn og voksne, hvor de
hurtigste cykelryttere nåede imponerende 7 omgange på ruten, der var lagt fra
skolen, igennem Hallelev langs Lindegårdsvejs til Nordrup og tilbage igen via
Nordrupvej – sidstnævnte i strid modvind.
Efter cykelløbet var boden åben, og der
blev nydt grillpølser, frikadeller, kartoffelsalat og kage på sportspladsen, hvor
også årets præmieoverrækkelse fandt
sted. Ikke mindre end 7 præmier fandt
vej til cykelrytterne med flest omgange i
klasserne 0-6 år, 7-10 år, 11-14 år,
voksne kvinder og voksne mænd. Derudover blev der trukket lod på startnummer blandt 24 øvrige sponsorpræmier.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at
takke alle vores sponsorer – uden jer var
dagen ikke helt så sjov. Tak til Rema1000 – Holbækvej (Slagelse), Henrik
Slagter (Dianalund), Salon Chic (Høng),
Legejunglen (Slagelse), Vestsjællands
Veterantog, Kragerup Gods (Ruds Vedby), Emils Chokolade (Sorø), Smagsløget (Sorø), Neptun Fiskegrej (Ruds
Vedby), Cirkus Arena, Malmos A/S og
Vestermose Idrætsforening.
Alt overskud fra arrangementet går ubeskåret til de arrangerende foreninger og
en stor tak skal derfor også lyde til alle
de frivillige, der gav en hånd med på
dagen. Uden jer kunne dagen ikke gennemføres.
Tak for i år – vi glæder os til næste år.
På bestyrelsernes vegne
Johanne Berner og Birk Person
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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
Gravere:
Sønderup Kirke:
Per Larsen,
Fredensvej, Ørslev.
Telefon: 21 67 58 93
Fridag: Mandag
Nordrup og Gudum Kirker:
Martin Hoffmann
Telefon: 29 85 27 54
Fridag: Mandag

Menighedsrådsformænd:
Sønderup Kirke:
Helene Holm,
Sønderupvej 4
4200 Slagelse
Telefon 23456886
E-mail: hc@km.dk
Gudum Kirke:
Jørgen Frisbjerg Nielsen
Nykøbing Landevej 8
4200 Slagelse
Telefon: 58267004
E-mail: j.frisbjerg@mail.tele.dk
Nordrup Kirke:
Anna Müller,
Herrestrupvej 3,
4200 Slagelse.
Telefon 58 26 75 19
E-mail: annanordrup@mail.dk

Sogneguiden
Aktiviteter efteråret
2017
(finder sted i Sønderup Mødesal kl. 19:00, hvor ikke andet er angivet)
Vi glæder os til at byde dig velkommen
til efterårets arrangementer sæson 2017.

Høstfest
Vi åbner sæsonen med høstfest
søndag den 10. september kl. 12:00 i
Sønderup Mødesal:
Efter høstgudstjenesterne i vores gamle
og smukke kirker samles vi til fælles
spisning i Mødesalen. Alle er velkommen til et par hyggelige timer 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.

Sogneaftener
Torsdag 12. oktober kl.19:00:
’Kan piger gå i skole i Indien og Pakistan? ’
Sognepræst Anders
Bo Engrob, Kjellerup fortæller om udviklingen i skole og
kirke i det nordlige Indien. Folkekirkens
Mission i Slagelse støtter skoleprojekt
her.
Kl. 18:00 bydes på fællesspisning, hvor
der serveres et gedigent og lækkert måltid mad.

Onsdag den 15. november kl. 19:00
’Fremtidens salmesang’
Hvad kan de gamle salmer, og hvad kan
de nye?
Med udgangspunkt
i de 2 nye salmebogstillæg - ’Kirkesangbogen’ og ’100
salmer’- bevæger vi
os igennem det danske salmelandskab.
Ved cand. mag. Diana Holm Clausen,
København, speciale i moderne salmer.
Kl. 18:00 bydes på fællesspisning, hvor
der serveres et gedigent og lækkert måltid mad.

Nyt Gospelkor i Sønderup
kirke
Vi vil lægge vægt på nærvær og harmoni med hinanden i sang. Koret vil mindst
2 gange om året blive udfordret ved at
synge til (gospel) gudstjenester i kirken.
Kontaktperson Frank Pedersen på
tlf. 41232133
Underviser: Henning Vilén,
sanger og musikpædagog.
Hvornår: Onsdage 19:00 til 21:00
Sted: Sønderup Mødesal

Studiekreds
Den sidste torsdag i måneden kl. 19:00 i
Sønderup Mødesal.
Samtalegruppe om
tro
Velkommen til godt
fællesskab og fordybelse. Vi skal i
dette efterår studere
Grundtvigs liv og
salmer. Vi læser bogen: ”For han er
god”, af Bruno Rasmussen. Unitas Forlag. 2007. Den bliver udleveret i studiekredsen af sognepræsten. Se omtale ’Introduktion til Grundtvig’.

Datoer:
Torsdag den 28. september.
’Grundtvigs barndom og ungdom’, kap.
1.
Torsdag den 26.oktober
’Grundtvig som digter og historiker’,
kapitel 2.
Torsdag den 30. november
’Grundtvig som præst’. kap. 3.
Kontaktpersoner: Sven Borgen (58 26
8010) og Helene Holm (5826 70 85)

Tøjet går til de fattige og trængende
børn og voksne i Polen. Velmødt til fornøjelige og kreative timer.
Kontaktpersoner: Kirsten Christiansen
58267157 og Helene Holm 23456886

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 eller
præstegårdshaven til forfriskning og aktiviteter.
Program:
Lørdag den 07. oktober.
Vi maler kunst. Og
sætter malerierne i
rammer, som I får
med hjem. Vi laver dyr af kastanjer. Og
bager pizza.
Lørdag den 04. november.
Show med klovnen Tapé i Mødesalen. Klovnerier
og tryllerier. Forfriskning ved ta’
selv bord.

Strikkecafé
(Hver anden torsdag kl. 14:00 - 16:00 i
Sønderup Mødesal i ulige uger)
Vi begynder næste sæson.
Torsdag den 28. september
Torsdag den 12. oktober
Torsdag den 26. oktober
Torsdag den 09. november
Torsdag den 23. november
Torsdag den 07. december
Vi strikker og snakker, hygger og inspirerer hinanden. Der er altid kaffe og lidt
lækkert til blodsukkerbalancen.

Lørdag den 02. december.
Julebagning og
workshops med julepynt. Dans om det
juletræ, vi selv har
pyntet. Julemand og
godteposer.
Kontaktpersoner: Randi Pedersen
29126473 og Helene Holm 23456886

Julekoncert
Søndag den 10. december, 2. søndag i
advent, kl. 19:00 i Nordrup Kirke.
’Julekoncert med Krons trio’.
Der er lagt op
til en hyggelig
aften med julestemning og
fællessang, når
Krons Trio gæster Nordrup
Kirke. De tre sangere, Mariann Kron,
Ejner Mengel og Anne Braüner har
mødt hinanden i Chorus Soranus i Sorø.
Ved denne koncert vil de synge
danske, engelske
og tyske julesange. Organist Anne
Braüner vil desuden spille et par
stykker på orgelet, og publikum får rig
lejlighed til at røre stemmebåndene til
gamle danske julesalmer og kendte engelske Christmas Carols.
Julehygge med gløgg og æbleskiver efterfølgende i Henrys Hus.

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 Borgen tlf. 58 26 80 10
og Dagmar Skovbjerg tlf. 61345772.

Introduktion til Grundtvig

Nikolaj Frederik Severin Grundtvigs
(1783-1872) liv og tanker er uløseligt
knyttet til det at være dansker. Hans betydningsfulde virke som præst, salmedigter og forfatter og hans tanker om
bl.a. undervisning satte sig dybe spor i
datidens Danmark, men lever stadig i
både kirke, skole og samfund.
Grundtvigs indsats udgør en mindre reformation, og hans betydning kan følges
i bogen ’For han er god’. Heri fortæller
sognepræst Bruno Rasmussen om
Grundtvigs liv og salmer og giver læseren indblik i Grundtvigs samtid. Bogens
syv kapitler tager hver fat på en bestemt
periode af Grundtvigs liv og giver en
grundig indføring i salmerne fra hans
hånd. Derudover er hvert kapitel forsynet med spørgsmål til eftertanke og samtale.

I materialet gennemgås nogle af
Grundtvigs mest elskede salmer, bl.a.
Lovsynger Herren, min mund og mit indre; Alt, hvad som fuglevinger fik; Velkommen igen, Guds engle små; Påskeblomst! hvad vil du her? og I al sin glans
nu stråler solen.
Bogen er velegnet til brug i studiekredse, men kan også læses på egen hånd.

Profiltekst

Bruno Rasmussen er født i 1957 og er
vokset op i Thy. I studietiden i Århus
var han engageret i KFUM og KFUK.
Han blev cand. teol. i 1983 og blev ansat
som konsulent for KFUM og KFUKs
børne- og ungdomsarbejde i Århus. Efter et vikariat som højskolelærer på Løgumkloster Højskole blev han præst i
Skjoldhøj Kirke i Århus i 1988. Godt og
vel ti år senere blev han præst i Tagensbo Kirke i Københavns Nordvestkvarter
og siden februar 2008 har han været
præst i Nærum.
Bruno Rasmussen har bl.a. været meget
optaget af kirkelig voksenundervisning
og har holdt adskillige folkelige foredrag i vidt forskellige sammenhænge.
Desuden har han skrevet en del studiekredsbøger, som er udgivet på forlaget
Unitas.

Og det er netop en af disse studiebøger,
’For han er god’, om Grundtvig, som vi
vil læse i studiekredsen. Den sidste torsdag i måneden i Mødesalen kl. 19:00 20:30.

Sensommervise
Æbler lyser rødt på træernes grene,
høsten går ind.
Går gennem skoven ganske alene,
stille i sind.
Gyldne farver og sensommerbrise
fylder hjertet med vemodig musik
- går og nynner en sensommervise
fjernt fra byens larmende trafik.
Sommerbrise danner krusning på
søen,
mystisk og sort.
Stæreflokke svæver højt over øen,
snart ta´r de bort.
Gyldne farver…
Duft af brænderøg blandt brunlige
bregner,
blåsorte bær.
Stille summen mellem blade, som
blegner –
aft´nen er nær.
Gyldne farver…
Modne rønnebær bag dybgrønne
grene
rødt titter frem.
Går gennem skoven ganske alene –
nu må jeg hjem!
Gyldne farver og sensommerbrise
fylder hjertet med vemodig musik
- går og nynner en sensommervise
fjernt fra byens larmende trafik.
Kirsten og Finn Jørgensen. 1982.

Præstens hilsen:

Fred
Duen er også symbol på fred. Både
symbol på fred i verden og på den fred,
man får, når man dør.
Det er derfor, man ser så mange duer på
gravsten rundt omkring på
kirkegårdene, ofte sammen med indskriften "Hvil i fred".

Renhed
DUE N

SOM BUDBRINGER

Duen har alle dage været kendt som en
stærk og udholdende flyver, der med
stor sikkerhed finder vej selv over meget
store afstande. Derfor harmennesket også altid brugt den som budbringer, og
selv i dag bruger man
brevduer - dog mest som hobby.
Én af de ældste historier, der findes om
duen som budbringer, stammer
historien om Syndfloden, hvor Noa sender en due ud fra Arken for at finde ud
af, om vandet er sunket så meget, at han
og hans familie og alle dyrene snart kan
komme i land. Hele historien kan læses i
1. Mosebog kap. 8 i Bibelen online.
I Israel er duen en trækfugl, der flyver
væk om vinteren. Ligesom stæren er
det i Danmark, sådan er duen i Israel en
rigtig forårsbebuder. Se for
eksempel Højsangen kap. 2 vers 11-13:
"For nu er regntiden ovre, regnen er hørt
op, den er borte. Blomsterne
kommer til syne i landet, sangens tid er
inde, turtelduens kurren høres i
vort land. Figentræets frugt modnes,
vinstokkens blomster dufter..."

Ifølge den antikke tids naturvidenskab
havde duen ingen galde. Sammen med
duens blide udseende er dét sandsynligvis forklaringen på, at duen fra gammel
tid har været symbol på dyder som f.eks.
uskyld og renhed. Da Jesus sendte sine
disciple ud to og to for at forkynde, at
Guds rige var kommet nær, sagde han
bl.a. til dem (Matthæus 10,16 - Seidelins
oversættelse):
"Se, jeg sender jer som får ind i en ulveflok. Vær kløgtige som slanger - og
renhjertede som duer."

Symbol på Helligånden
Men den største og aller vigtigste grund
til, at kristendommen bruger duen som
symbol på Helligånden, er Matthæusevangeliets fortælling om Jesus' egen dåb.
Hele historien findes hos Matthæus kap.
3 vers 13-17, men det er navnlig vers 16,
der har betydning her:
"Men da Jesus var døbt, steg han straks
op fra vandet, og se, himlene åbnede sig
over ham - og han så Guds ånd dale ned
ligesom en due og komme over sig."

ENGLEN SOM BUDBRINGER

Fugle bevæger sig i luften mellem himmel og jord. Ligeledes med engle. Engle
forbinder himmel og jord, Gud og menneske. Engle flyver ikke kun i sit eget
univers, deres virke er rettet ud over sig
selv. Englen udtrykker Guds væsen,

Lysets engel går med glans
gennem himmelporte.
For Guds engels strålekrans
flygter alle nattens skygger sorte.
Sol går over verden ud
med Guds lys i øje:
Se! Vor Herres sendebud
går på gyldne skyer i det høje.
Englen spreder over jord
glansen fra Guds Himmel;
i sin kåbes stråleflor
favner han alverdens glade
vrimmel.

kærlighedens ånd, og den signalerer
samtidig, at den har et bestemt budskab
med sig, nemlig det kristne opstandelseshåb.

Os han også favne vil,
englen i det høje;
os han også smiler til,
englen med Guds Himmel-glans i
øje.
B.S. Ingemann 1837.

Håb og nærvær
Ligesom man kan se duen på gravstene
kan man også nogle steder se engle.
Hvis ikke på selve gravstenen, så ofte
som en figur på selve gravstedet. Påskemorgen sad englen på den bortvæltede sten. Og da kvinderne kom ud til graven, fortalte den kvinderne, at de intet
havde at frygte, for Kristus var opstanden (Matæus kap 28).
Jeg elsker engle og tror, at de er hos os
hver eneste dag med fred og håb. Og det
er fantastisk at tænke på, hvordan disse
engle kan møde os mennesker og finde
vej med det samme håbefulde budskab
den dag i dag.

Glimt fra Børneklubben – en herlig opstart i præstegårdshaven

