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Glæde og hygge i VSUK

VESTERMOSE IF
VESTERMOSE NATUR- OG IDRÆTSFRISKOLE
VESTSJÆLLANDS UNGDOMSKLUB
SØNDERUP, NORDRUP OG GUDUM SOGNE

stens sikret. Foreløbigt er vi på et klart
ja; vi løber rundt.

Vestermose IF

følg os på Facebook
Vestermose IF
www.vestermoseif.dk

På de hjemlige græsgange har bestyrelsen foretaget en grundig oprydning og
rengøring i klubhuset på boldbanen – en
oprydning, som strengt taget ikke burde
varetages af bestyrelsen, men af brugerne, men vi håber på, at den linje, der nu
er lagt, vil blive fulgt af brugerne. Mange af os er vokset op med skiltene ”Ryd
op efter dig selv – din mor arbejder her
ikke”, og det mantra giver fortsat god
mening.
Pas godt på jer selv og hinanden her i
denne mørke, hyggelige tid.

Det foretrukne gadehjørne
Så er det atter engang blevet efterår bladene falder af træerne, det bliver
mørkere om morgenen og ditto om aftenen, og vi trækker indendørs. Det gør vi
traditionen tro også i Idrætsforeningen,
hvor gymnastikken og badminton begynder og fodbolden slutter.
Vi kan i år glæde os over et imponerende højt antal gymnaster – mere end 60
kan vi mønstre i år til trods for, at vi
desværre ikke har kunnet finde en træner
til at håndtere et springhold,

Med ønsket om et dejligt efterår.
På bestyrelsens vegne.
Bestyrelsen:
Der er kun 5 medlemmer i bestyrelsen og
vi synes at der er plads til et par stykker
mere. Hvis du har en bestyrelsespost i maven, så kom frit frem til næste generalforsamling i februar. Kontakt evt. en af os og
få en snak om hvad arbejdet består af og
hvordan vi har organiseret os.

Så mange gymnaster har vi ikke haft i
mange år, og vi er glade for, at vores lille forening – vores foretrukne gadehjørne – appellerer til så mange; og i alle aldersgrupper.
Der har i de seneste uger været et mediefokus på idrætsforeningernes trængsler i
forhold til tilskud fordelt på medlemmer
over henholdsvis under 25 år.
Også vi mærker en forskel på de tilskud,
vi modtager, men uanset om tilskuddet
er højt eller lavt, så må vi se på bundlinjen – løber det rundt økonomisk; ja eller
nej – og et det et ja – så er vores eksi-

Vi søger flittige hænder:
Selv Tordenskjolds soldater kan blive trætte og trænge til en pause. Vi er mange fra
den hær, vi har nok at lave og vi har det
sjovt samtidig.
¨

Vore trænere har bundne opgaver gennem
hele sæsonen og bestyrelsen ligeså, så vi
ønsker os en hjælperhær der kan aflaste os
ved spidsbelastninger eller udføre afgrænsede praktiske opgaver "hen ad vejen".
Har du flittige hænder eller gode bageopskrifter, og har du ind imellem tid og lyst,
så er det lige dig vi mangler på en liste
over gode folk som vi må ringe til for
konkrete opgaver. Kontakt gerne formanden - eller en af os andre og fortæl hvad du
er god til. Du finder os under menuen
"kontakt"

Gode ideer
Går du rundt og har ønsker om at vi tager
andre idrætsgrene på programmet, eller har
du gode ideer til arrangementer, så fortæl
os om det. Vi er villige til at undersøge
nye muligheder.

Fritids og ungdomsklub kl. 12-17
For børn imellem 6 år og 25år
Husk og se vores hjemmesiden . For vi har også
nogle aften hvor vi har åben . Her kan alt sker

Klubben har
åben hver
lørdag imellem
sep og marts

 2017—2018

 Sæson nr. 46
 Ungdomsklub 6 til 25 år
ÅBEN HVER LØRDAG

Klubben er et aktiv
sted. Her må løbes
og leges. ” brændes krudt af” Man kan løbe på
rulleskøjter , være i vores abeland , hoppe i luftpude, air–
hockey, pc-cafe, råhygge, billard, skumfodbold,
Man kan køber slik ,sodavand , toast mm i vores
slikbaren . Vi har de gode priser på slik, så man kan får en
del for ” bare” 20 ,-kr. I lommepenge
Pris 10 ,-kr. pr gang
Man kommer bare ud og kikke . Og vil du ved mere, kommer du
bare op i slikbaren eller kik forbi vores hjemmesiden . Og du
kan også købe et sæsonkort for 150 ,-kr. spar 130,- kr.

www.vsuk.dk
Side 2

27/8– Byttemarked
2/9 - Fritidsklub
9/9 - Fristidsklub
16/9 - Fritidsklub
13/9 - Fritidsklub

Klubben her sker der en masse ting
Loppemarked
Landdisko
Byttemarked
Ture til forskelle ting .
Fastelavn
Og masse af sjov og ”ballade”
NYT Is skøjtebane åbner oktober ,løb på is i 22grader
Man kan holde sin fødselsdag klubben se mere på vores
hjemmesiden .

1/10 - Loppemarked
7.10 - Fritidsklub - Landdisc
14/10– Fritidsklub
21/10 - Fritidsklub
28/10 - Fritidsklub
4/11 - Fritidsklub
11/11 - Fritidsklub
18/11 - Fritidsklub
25/ 11- Fritidsklub og Landdiaco
2/12 - Fritidsklub
9/12 - Fritidsklub
16/12 - Fritidsklub

-Udlejning af border og stole
-Udlejning af pløsekoger

Vestesjællands Ungdomsklub
Tyvelse Huse 10
4200 Slagelse
www.vsuk.dk

- Udlejning af luftpuder

Klubben er allkohol og ryge fri.

Klubleder Jens Christensen
Tlf. 22309716 i
mail
Lotte Christensen
Tlf
22551331
mail sejelotte1@gmail.com

Men at have det sjovt ,er tilladt .

Side 3

Udgivelsestidspunkter for Lokalbladet 2018
Nr. 1 Uge 10
Nr. 2 Uge 24
Nr. 3 Uge 37
Nr. 4 Uge 48
Deadline 17-01-2018 Deadline 25-04-2018 Deadline 08-08-2018 Deadline 24-10-2018
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
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

Søndag den 17. december, 3. søndag i
advent, kl. 10:30 i Sønderup Kirke

Aktiviteter vinteren 2017/18
(finder sted i Sønderup Mødesal, hvor
ikke andet er angivet)

Gospelgudstjeneste med ’Gospel4All’,
dirigent Henning Vilén.

Julekoncerter
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.
Bagefter gløgg og æbleskiver i Henrys
hus.

Det nystartede kor leverer sin første optræden med glad gospel. Der er også solosang med Frank Pedersen og deltagelse af musikere.
Efter gospelgudstjenesten er der kirkekaffe i Sønderup Mødesal.

Ønskekoncert med julesalmer
Julesøndag i
Nordrup
Kirke kl.
10:30
Dette er menighedens ønskekoncert.
Kom med dit ønske – mundtligt, per
brev mail eller SMS 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 dejlige salmer.

Sogneaftener/arrangementer
Torsdag den 25. januar kl. 19.00:
”Feltpræst - ude og hjemme”
Provst i Slagelse Ulla Thorbjørn Hansen
fortæller om
livet som
feltpræst
ledsaget af
fotos fra en
anderledes
hverdag i
Afghanistan.
Præstekjolen
er udskiftet
med uniform
og gudstjenesten er
under åben himmel eller i telt.

Torsdag den 22. februar kl. 19.00:
’Bæredygtigt skovbrug i Nepal’

Foredraget ledsages af billeder.
Foredragsholder graver Martin Hoffmann, Gørlev. Udstilling af effekter fra
Nepal i kaffepausen.
Kl.18:00 tilbydes fællesspisning

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

Onsdag den 07.
marts kl. 19.00:
’Grundtvigbilleder’

Fastelavnsfest

Grundtvigs liv i
sang, billeder og

Søndag den 11. februar kl. 10.30 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.

levende fortælling.
Foredragsholder er fortæller og forfatter
Lars Thorkild Bjørn
Kl.18:00 tilbydes fællesspisning.

Studiekreds
Den sidste torsdag i måneden kl. 19:00 i
Sønderup Mødesal.
Samtalegruppe om tro
Velkommen til godt fællesskab og fordybelse. I denne vinter studerer Grundtvigs liv og salmer. Vi læser bogen: ”For
han er god”, af Bruno Rasmussen. Unitas Forlag. 2007. Nye deltagere er også
velkommen.

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.
Datoer for studiekredsen:
Torsdag den 18. januar (obs. dato).
’Grundtvigs englandsrejser og aftengudstjenester’, kap. 4.
Torsdag den 15. februar
’Grundtvig som salmedigter’, kap. 5.
Torsdag den 22. marts
’Grundtvig i Vartov’. kap. 6.
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 07. december.
Torsdag den 11. januar
Torsdag den 25. januar
Torsdag den 08. februar
Torsdag den 22. februar
Torsdag den 08. 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.
Kontaktpersoner: Kirsten Christiansen
24460422 og Helene Holm 23456886

Program:
Lørdag den 02. december.
Julebagning og workshops med julepynt. Dans om det
juletræ, vi selv har
pyntet. Julemand og
godteposer.

Lørdag den 06. januar
Fødselsdag. Hip,hip, hurra. Vi fejrer
klubbens 17 års fødselsdag. Med fødselsdags kagemand, kakao med flødeskum og pakkeleg.

Dagens krea er fingermaling på stof.

Lørdag den 03. februar
Historie i kirken. ’Fastelavn er mit
navn’, så efter forfriskning skal vi male
fastelavnstønder, lave fastelavnsris og
fastelavnsmasker.

Gospelkor ’Gospel4All’
Øveaftener onsdage kl. 19:00 - 21: 00 i
Sønderup Mødesal. Leder musikpædagog og organist Henning Vilén.
Koret optræder første gang 3. søndag i
advent i Sønderup Kirke kl. 10:30.
Vi lægger vægt på nærvær og harmoni
med hinanden i sang. Hver koraften begynder med stemmeopvarmning baseret
på månedens sangtip – så du også har
mulighed for at udvikle din stemme,
men du synger i koret.

Søndag den 11. februar
Fastelavnsgudstjeneste for børn i Sønderup Kirke kl. 10:30. Efter familiegudstjenesten er der tøndeslagning, kåring og
fastelavnsboller og kakao.

Kontaktpersoner Henning Vilén
41232133 og Frank Pedersen 23439042

Landsbykællingerne

Aktiviteter i Henrys Hus

Lørdag den 03. marts
Vi begynder i kirken. Derefter musikalsk legestue. Musikpædagog Marianne
Reich kommer og sætter gang i rytmelege og slagtøj.
Kontaktpersoner: Randi Pedersen
29126473 og Helene Holm 23456886

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 Borgen
tlf. 58 26 80 10 og Dagmar Skovbjerg
tlf. 58 26 73 92.

En stjerne skinner i nat

Den hellige nat
Da Selma Lagerlöf var en lille pige - så
lille, at hun måtte blive hjemme fra kirken juleaften, hørte hun første gang sin
gamle farmor fortælle historien om Jesu
fødsel.

1. Nu er den hellige time.
Vi står i stjerneskin,
og hører klokkerne kime.
Nu ringes julen ind.
Englene synger højt i kor,
synger om fred på vor jord.
Verden var aldrig helt forladt,
en stjerne skinner i nat.
2. En nyfødt kærlighed sover,
nu er Guds himmel nær.
Vor lange vandring er over,
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.
3. Se himlen ligger og hviler
på jordens gule strå.
Vi står om krybben og smiler,
for vi er fremme nu.
Her kan vi drømme
om den fred,
som vi skal eje en gang.
For dette barn har himlen med,
og jorden fyldes med sang.

Det var en juledag hvor alle undtagen
farmor og jeg var gået i kirke. Jeg tror vi
var alene i hele huset. Vi var ikke blevet
taget med, fordi den ene var for ung, og
den anden var for gammel. Og vi var
begge to kede af at vi ikke havde fået
lov til at komme med til ottesangen og
se julelysene. Men da vi sad dér i vor
ensomhed, begyndte farmor at fortælle.
Der var en mand, sagde hun, - som gik
ud i den mørke nat for at låne ild. Han
gik fra hus til hus og bankede på. »Kære, hjælp mig!« sagde han. »Min kone
har lige født et barn, og jeg er nødt til at
tænde ild for at varme hende og den lille. ”Men det var midt om natten, så alle
mennesker sov. Ingen svarede ham.
Manden gik og gik. Til sidst så han skæret af en ild der lyste langt borte. Han
vandrede da i retning af det og så at ilden brændte ude i det fri. Der lå en masse hvide får og sov rundt om et bål, og
der sad en gammel hyrde og vågede
over hjorden. Da manden, der ville låne
ild…
Læs den vidunderlige jule-legende om,
hvordan hundene ikke bed, kæppen ikke
slog og kullene ikke brændte manden.
Den findes på nettet.

Præstens hilsen
Julesorg –Juleglæde - Julefred.

Salmen er et deprimeret menneskes julesang, som fortæller om juleglæden på
trods og på tværs af alt det, der gør ondt
i livet. Og i salmen optræder ordet julesorg. Salmen slutter med disse linjer:
’Vor Fader i Himlen! Lad det ske! / lad
julesorgen slukkes! ’
Mon ikke de fleste forbinder et eller andet med begrebet ’julesorg’? Nogle kan
nemt sætte ord på, idet julen aldrig bliver den samme, fordi de har mistet et elsket menneske, der stod dem nær. Og
der er ingen højtid som julen, der på
godt og ondt som oftest fejres den i familiens skød, og derfor minder os om
dem, vi savner.

Det var julenat i 1824 eller 1825, at
Grundtvig sad længe oppe. Han skulle
skrive sin juleprædiken, prædikenen til
Julemorgen. Der var den gang ingen
gudstjenester i kirken juleaften.
Grundtvig skulle skrive, men han kunne
ikke. Han var i én af de mange perioder i
sit liv, hvor en dyb depression holdt ham
inde i tungsind og mørke. Han forlod sin
skrivepult og gik rundt i huset, det stille
hus, hvor alle sov.
Han nåede børneværelset, lindede lidt på
døren og kiggede ind. Derinde lå hans
’puslinger’, de sovende drenge og smilede sødt i søvne. Måske drømte de om
Julemorgen og gaven, som man dengang
først fik Julemorgen.
Grundtvig fortalte senere: ’Så fik jeg en
salme’ - julesalmen ’Velkommen igen
Guds engle små’. Han gik tilbage til sin
skrivepult og skrev versene ned. Julemorgen læste han salmen op i Vor Frelsers Kirke på Christianshavn.

Men julesorg kan også være noget mere
diffust. En følelse af tabt uskyld; at juleglæden aldrig kan blive så ren og uspoleret, som man følte den i barndommen.
Julesorg er på den måde en form for
vemod over, at tiden går og aldrig vender tilbage.
Juleevangeliet er budskabet om, at juleglæden og julefreden er stærk nok til, at
julesorgen kan slukkes: ’Frygt ikke! Se,
jeg forkynder jer en stor glæde, som skal
være for hele folket: I dag er der født jer
en frelser i Davids by; han er Kristus,
Herren’. Freden og glæden findes i det
budskab; den fred og den glæde, vi ikke
kan skænke os selv, men som kommer
til os, uforskyldt.
Da byder vor Herre selv Guds fred /til
dem, den efterhige; / da åbner sig himlens borgeled, / da kommer ret Guds rige.
Hermed vil jeg gerne ønske alle bladets
læsere en rigtig god og glædelig Juletid
og et pragtfuldt Nytår.

