LOKALBLADET FOR
VESTERMOSE
33. ÅRGANG NR. 4 november 2013

Spilliopper ved årets gymnastikopvisningp
Nanna Stokholm modtager
foreningens vandrepokal

Fælles fodbold ved sommerafslutning
Puslinge med deres bronzemedaljer fra
Ørslev-stævnet

Oldboys

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

Vestermose IF

følg os på Facebook

Vestermose
Idræts Forening

Formanden
Jeg vil starte med at takke for en god
sommer sæson til alle fodboldspillere,
dommere og trænere.
Jeg syntes, der har været en god opbakning og vi har set en del nye spillere.
En stor velkomst skal lyde til en gruppe
16-18 årige, som vil starte et hold og
lige nåede at få trillet bolden et par
gange her i efteråret. Som noget nyt, fik
vi efter sommerferien startet Oldboysholdet op med at spille 11-mands. Det er
glædeligt at et hold kan få så mange nye
spillere, at for mange skulle sidde over
fra gang til gang.
I kamp skal man, hvad enten man er
barn eller voksen og det er noget vi her i
klubben lægger vægt på. Alle skal kunne
være med.
Velkommen skal og så lyde til nye, som
kendte ansigter, der lægger energi i
klubben her i vinter. Hvad enten det er
med at holde fodbold benene i gang,
volleyballen, svinge badminton-ketsjeren eller lave gymnastik.

Der kunne også være helt nye tiltag. Vi
skal turde udvikle os ellers er det lig
med afvikling.
Men nogle skal gøre arbejdet eller få
”lokket” andre til at gøre det - det er sådan set underordnet. Men der skal trækkes i nogle tråde og jeg kan ikke lade
være med at se frem mod februar, for
her skal vi have valgt en ny bestyrelse.
Og der bliver brug for adskillige nye ansigter, idet flere af de "gamle" træder tilbage. Vi træder tilbage for at give plads
til nye og nye ideer.
Nogle gyser ved tanken om bestyrelses
arbejde og ansvar. Men det er faktisk
meget sjovt og spændende at have ansvaret og kan bestemme hvad og hvordan foreningen skal køre.
Og det er altså kun for et år ad gangen
man er valgt. Så giv dig til kende eller
bare mød op til generalforsamlingen i
februar. Der er brug for dig.
Søren Christiansen

Fodbold
Nu er tiden kommet,
hvor vi slutter på de
grønne baner og de
fleste af vores hold
rykker indenfor.
Det har været en fantastisk sæson for
puslinge holdet, at vi stadig har 12 spiller på holdet hertil efteråret. Super børn
med masser af gå-på-mod og energi på
banen.

Det har været en sæson med udfordringer, hvor der pludselig manglede træner
på vores hold U11-hold. Thomas, som
har trænet holdet før, har sagt ja til at
hjælpe til der kommer en fast træner til
vores U11 hold. Vi takker Flemming for
din tid på banen som træner for holdet.
Holdet har også måtte sige farvel til Anders Olsen som hjælpetræner, da han har
fundet nye udfordringer. Holdet har dog
haft en forrygende sæson med masser af
optur.

Jeg prøver så vidt det er muligt at have
to trænere på hvert hold, så er man altid
sikker på, at der er én, der kan tage træning eller kamp.

Der er i denne sæson startet et nyt ungdomshold, U18, op. De har trænet sig
selv her i efteråret. Det er unge mennesker, som kommer fra lokalområdet og
også nogle fra byen. De har fået fodbold-gejsten tilbage og vil ud og arbejde
med bolden. De satser på at komme i
gang med kampe til foråret.

DER MANGLER
FODBOLDTRÆNER TIL 3
AF VORES
FODBOLDHOLD
(U11, HR.SENIOR OG U18)

Herre seniorerne har haft en sæson, hvor
de har trænet sammen med Oldboys. Super at holdene kan træne mellem hinanden.
Tak for støtten – stor brug for den!!
Det har været en stor fornøjelse at se,
hvor mange der kommer og støtter op
omkring de forskellige hold, når der
spilles kamp.

Er DU personen, der har lyst til at træne
børne/ungefodbold, så kontakt mig
gerne og vi finder ud af det i fællesskab
- der er ingen, der står alene med det.

!!!!!!!!!!OPRÅB!!!!!!!!!!

KOM OG VÆR MED TIL
AT STØTTE OP OMKRING
LOKALOMRÅDET!

Vestermose U-11 drenge
Jeg har i lidt over et år, haft glæden af at
være både hjælpetræner og træner for
Vestermoses U-11 drenge.
Det har været sjovt, men også meget udfordrende, drengene kan ikke løbes
trætte og men har derimod altid masser
af krudt.
Gennem min tid som træner har mange
af spillerne udviklet sig gevaldigt!
Selvom spillerne kommer fra forskellige
skoler, har de et rigtig godt sammenhold. Der er ingen tvivl om, at det er et
rigtig godt hold.

Så der må være nogle af jer der kunne
være med til at hjælpe med at træne?

Jeg håber at drengene bliver sammen og
at holdet får en god ny træner.
Anders Olsen
U15-holdet
Tak til drengene for en god sæson. Re-

Herre Senior
Vi er en flok unge drenge i alderen 1519 år, som har spillet herre senior 7mands.
Vi har spillet både en forårs- og en efterårsturnering med 9 andre hold - de er fra
det meste af Vestsjælland.
Det har været et hold i alderen 25-30 år,
så vi har haft vores sag for imod deres
fysik.

sultaterne stod ikke helt mål med den
udvikling de har haft i spillet denne sæson. Der er virkelig sket noget med samspillet og fodboldforståelsen hos de fleste.

Derfor valgte vi at træne sammen med
foreningens Old Boys hold - for at træne
vores fysik og få flere at spille sammen
med.
Så hver mandag i løbet af sommerperioden har vi trænet sammen. Det foregik
fra kl.18-19.30 ude på banen ved siden
af Vestermose Natur- og Idrætsfriskole.

Og de dage hvor koncentrationen og
kamp gejsten var til stede, har det virkelig været nogle spændende kampe at se,
som ligeså godt kunne have faldet ud til
vores fordel.

Vi har sammen med Old Boys kunnet
spille kampe til hver træning, hvilket har
styrket vores sammenspil og har gjort, at
vi kunne undgå hårde nærkampe til
kampene.

Det er glædeligt, at der kom 2 nye spillere her efter sommerferien, så vi nåede
op på 11 spillere i alt. Jeg håber de fleste
vil holde ved til foråret, så holdet kan
fortsætte og der er masser af plads til
flere nye spillere.

I vores træning med Old Boys har der
været en god og kammeratlig stemning,
hvor alle uanset niveau, har kunnet
spille med, det har gjort, at vi har fået en
masse gode stunder sammen.

Finn stopper som træner, men jeg fortsætter. Jeg takker Finn for samarbejdet
om holdet her de senere år og for alle de
timer du har brugt på de grønne baner.
Søren Christiansen

Emil Bang Hansen
Kampdommere
Endnu en STOR tak til Søren Olsen og
Anders Vestergaard, som hjælper med at
dømme vores hjemmekampe. Det håber
vi, at I vil fortsætte med.

FCVestsjælland:
Er der nogle, som ikke har modtaget
ungdomskort, så kontakt undertegnede.

Jeg håber, at I tænker på at overveje at
støtte med frivilligt arbejde til vores fodboldhold.

Indendørssæsonen er i fuld gang
Vi har i år 4 hold,
der træner indendørs – nogle på
Vestermose
Natur- og Idrætsfriskole og andre
på Produktionsskolen i
Ottestrup.

Så vi har mulighed for, at bevare de
hold vi nu har.

Puslinge:
I år har det været muligt at få de små
puslinge til at træne indendørs i gymnastiksalen på Vestermose Natur—og
Idrætsfriskole –
torsdage kl. 17.00-18.00.
Patrick Kyed fortsætter som træner og
Per, som er forælder, har sagt ja til at
være behjælpelig i indendørs-sæsonen.
U11-holdet
U11 træner mandage kl. 17.00-18.00 på
Produktionsskolen.

Det vil da være rigtig ærgerligt at holdene skal smuldre væk fra lokalområdet,
fordi der ingen trænere er!
Husk at Fodbold er for sjov 

Der tages forbehold for ændringer, tjek
evt, vores hjemmeside www.vestermose-if.dk - under fodbold.
Tusind tak til jer, der støtter op omkring
fodbolden og er med til at holde liv på
banerne og på sidelinjen.
På gensyn
Kaja Jespersen
Fodboldformand
Tlf; 26 57 79 56
kajajespersen@msn.com

Natur og Idræt
Trænerne er Jimmi (Emil’s far), Thomas
(Mike’s far) og så Søren formand og de
skiftes til at træne holdet.
Vestermose Idræts Forening
Herre Senior
Herre Senior træner mandage
kl. 18.00-19.00 på Produktionsskolen.
Old Boys
Vores Oldboys træner onsdage
kl. 19.00-20.00 på Produktionsskolen.

Så bliv endelig medlem, hvis du er bruger af Gymnastik, Fodbold, Volley og
Badminton. Eller har du bare lyst til at
følge med i hvad der foregår i din lokale
idrætsforening.

NY AKTIVITET STARTER…
THAI-BO
Mandage kl. 17.00-18.00 på Vestermose
Natur- og Idrætsfriskole
Starter op den 2. December
Om Thai-bo
Siden slutningen af 90’erne har kampsporten for alvor vundet indpas i danskernes træningsvaner.
Boxing, Boxercise, Kickboksning, Combat, kara-t-robic og Thai-Bo har alle fundet inspiration i kampsportens forskellige discipliner. Disse hårdtslående former for fitness med slag og spark, sat
sammen til serier, har for alvor vundet
plads i de danske fitnesscentre.
Thai-Bo er udviklet af amerikaneren
Billy Blanks, som var en stor kampsportsstjerne i 80’erne. Thai-Bo er en
kombination af aerobic, teknikker fra
karate med slag, spark og blokeringer
samt boksning. Det er således ikke en
kontaktsport, men udelukkende fysisk

Træning

Træningen er aerob, det vil sige konditionstræning, og samtidig en effektiv muskeltræning. Thai Bo er altså først og
fremmest det man kalder cardio-vaskulær træning, der især styrker hjerte og
lunger.
Men eftersom alle de store muskelgrupper i kroppen er involverede i bevægelserne, bliver alle kroppens vigtige muskler trænet. Timen vil bestå af en masse
pulstræning og derudover vil der sammensættes en serie, bestående af 4
blokke - 2x16 Takter, hvor de forskellige spark og slag vil være flettet ind.

Thai-Bo er en hård konditionstime, der
sætter din udholdenhed, styrke samt bevægelsesmønstre på prøve. Dog er det
muligt for alle at være med, da man selv
vælger, hvor meget af sig selv man vil
give og selv styrer hvor meget man kan
holde til.
Jeg kan love jer i hvert fald én ting, hvis
I kommer og det er, at vi får en kanon
sjov time badet i sved.
Det er for både drenge/mænd og piger/kvinder - fra 13 år.
Håber vi ses - Camilla Clausen

v

Sæsonen er i fuld gang. Vi kunne dog
sagtens være flere aktive på holdene.

Vores træning går ud på at vi har det
sjovt samtidig med, at vi laver gymnastik.

Vores familiehold for de helt små blev
desværre ikke til noget, men de øvrige
hold er i fuld gang.

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

Spillopper (4 år-)
Tirsdage 16.30-17.30 i gymnastiksalen
ved Vestermose Natur- og Idrætsfriskole.

Trænere: Nanna og Camilla

GYMNASTIK

Vi er godt 13 børn på holdet – en god
blanding af piger og drenge.
Børnene har selv fået lov at bestemme,
hvad de har lyst til, at vi skal lave. Det
bliver til en masse lege, spring og hygge
og vi har det sjovt.

Showhold 2 (Fra 7.-? kl.)
Onsdage fra 17.30-19.00 på Produktionsskolen
Vi har et rigtig flot fremmøde i år på
holdet og de træner masse og laver serier.
Træner: Nanna

Så hvis du er en frisk og legeglad
pige/dreng så kom og hyg dig med os.
Træner: Ann, Mette og Christian

Voksen-gymnastik
Torsdage 19.00-20.30 i gymnastiksalen
ved Vestermose Natur- og Idrætsfriskole.
Mini Showholdet (2.- 6. kl.)
Mandage 16.00-17.00 i gymnastiksalen
ved Vestermose Natur- og Idrætsfriskole.
Vi er et lille hold med masser af plads til
flere showglade.

Vi har også et flot deltagerantal på voksenholdet. Og hver torsdag får vi pulsen
op med masser af udfordringer for alle,
men vigtigst af alt, vi har det sjovt.
Træner: Anita

Banko i Hallelev
Forsamlingshus
Banko - Tirsdag 10. december kl. 19
NYTÅRSBANKO:
Mandag 30. december kl. 19
Banko - Tirsdag 7. januar kl. 19
Banko - Tirsdag 21. januar kl. 19
Banko - Tirsdag 2. februar kl. 19
Banko - Tirsdag 18. februar kl. 19
Generalforsamling torsdag den 20. februar kl. 19.30
Banko - Tirsdag 4. marts kl. 19
Banko - Tirsdag 18. marts kl. 19
Banko - Tirsdag 1. april kl. 19
Banko - Tirsdag 15. april kl. 19
Banko - Tirsdag 29. april kl. 19
Banko - Tirsdag 13. maj kl. 19
Hold festen i Hallelev Forsamlingshus,
det er den billigste måde at holde festen
på!
Vi kan også være behjælpelige med personale mm.
Kontakt til:
Sonja Vinter
Ib Lambert Larsen

tlf.: 58 26 70 77
tlf.: 58 29 11 44

Sorterup, Ottestrup og Kindertofte Pastorat
Gitte Rasmussen, Sorterup Kirkevej 19
Tlf.: 58 26 60 61
E-mail: gmr@km.dk Fridag: fredag

Gravere
Sorterup: Heidi Christensen,
tlf. 21 35 27 14
Ottestrup: Heidi Christensen,
tlf. 21 35 27 14

Menighedsrådformænd
Sorterup: Irene Finne-Jacobsen,
Madslundsvej 5, 4200 Slagelse
Tlf.. 58 26 60 14
Ottestrup: Margaret Lee
Dævidsrødvej 1 B
Tlf.: 58 54 41 60
Kindertofte: Ruth Vædele Jensen,
Stenrøjlervej 3,
Tlf.: 58 54 40 38

Kindertofte: Hans Peder Hansen,
Kindertofte Skolevej 4,
Tlf.: 58 54 42 09, Mobil: 20 10 56 87
Fridag: mandag

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
Gudum Kirke: Annabelle Pedersen,
Leragervej 1, 4200 Slagelse
Telefon: 58 50 15 21
Nordrup Kirke: Sven Borgen,
Ovrevej 1,
4190 Munke Bjergby
Telefon: 58 26 80 10

Sogneguiden

Sogneaftener:
Finder sted i Sønderup Mødesal, Sønderupvej 4, kl. 18:00 med spisning og
kaffe. Derefter er der foredrag kl. 19:00

Julekoncert søndag den 01. december. 1. søndag i advent kl.
19:00 i Nordrup Kirke.

Organist Henning Vilén står for
en traditionel julekoncert med solonumre, kor og fællessang.
Efter koncerten serveres gløgg og
æbleskiver i menighedshuset,
”Henrys hus”

Sogneaften torsdag den 30. januar:
Efter spisningen vil galleriejer Grethe
Olsen fortælle om kristen kunst med titlen: ”At se det vi tror, vi kender”
Grethe er en fantastisk levende fortæller
og formidler med sin store viden om
kunst på en folkelig og tilgængelig
måde.
I efteråret var Grethe på en studietur i
Kina, så vi skal også høre nyt fra fjerne
egne.

Fastelavnsfest
Søndag den 02. marts kl. 10.30:
Fastelavnsgudstjeneste i Sønderup Kirke
med Helene Holm og årets dejlige konfirmander. Derefter fastelavnsfest med tøndeslagning, kåring og boller.

Strikkecafé
( hver anden torsdag kl. 14:30 - 16:30 i
Sønderup Mødesal)
Datoer:
Torsdag den 05. december, juleafslutning
torsdag den 16. januar
torsdag den 30. januar
torsdag den 13. februar
torsdag den 27. februar
torsdag den 13. 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)

Studiekreds
Samtalegruppe om tro:
Velkommen til godt fællesskab og livlig
debat.
Vi mødes den sidste torsdag i måneden
kl. 19:00 i Sønderup Mødesal.
Torsdag den 23. januar, obs. dato
Torsdag den 27. februar
Torsdag den 27. marts

Børneklubben
Den første lørdag i måneden i Sønderup
Mødesal kl. 10 - 12.
For alle børn fra 0-8 år, forældre er velkommen til at deltage.
Mødedatoer:
Lørdag den 07. december, julehygge
Lørdag den 11. januar
Lørdag den 01. februar
Lørdag den 01. marts
Kontaktperson:
Ellen Frederiksen (5852 4970)

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.
Besøg hos keramiker Betty Engholm

Vi vil finde nogle udsagn om den kristne
tro og overveje, hvad de egentlig betyder og hvordan de mon skal forstås.
Kontaktperson:
Sven Borgen (58 26 8010)
Foto Kirsten Laursen

Præstens hilsen:
HJERTERNES FEST –
BØRNENES FEST

GLÆDEN

MIDT I

VINTERMØRKET

Adventstiden er atter over os. Julen nærmer sig med raske skridt. Det kan ingen
tage fejl af, for allerede siden oktober
har forretninger, aviser og reklamer ladet os vide, at en stor fest og begivenhed
venter forude: julen - med alt hvad dertil
hører af mad og gaver og pynt og julefrokoster, så vær beredt! Meget skal
handles og arrangeres og forberedes!
Nogle kalder julen for "hjerternes fest" andre kalder den for "børnenes fest", og
begge dele er vel lige rigtige, for julen er
først og fremmest en fest for den sande
glæde midt i vintermørket - og hvem er
vel bedre til at glæde sig end børn og
barnlige sjæle, som tør følge deres hjerte
og tro på, at verden er større end dét,
som vort øje kan se?

Glæden for hele folket
Julen er en fest for den store glæde, som
skal være for hele folket, som englene
forkyndte for hyrderne på marken udenfor Betlehem – denne vidunderlige nat
for et par tusind år siden. Den nat, hvor
lyset skinnede så stærkt og glæden var
så stor, at ingen siden har glemt det, og
alt sammen fordi et særligt barn blev
født.
Jeg ved ikke, hvordan gennemsnitsdanskeren reagerer på den begivenhed i dag,
men jeg ved, at de fleste danskere forbereder sig og holder jul. De fleste danskere går i kirke eller lytter på anden vis
til julens budskab.
De fleste danskere har travlt med at
stable en fest og glad samvær på benene
for familie og venner. For budskabet er
ikke gået tabt: at der er tale om en
glæde, som er for hele folket.
Men samtidig er det jo en kendsgerning,
at der er mennesker rundt omkring, for
hvem det er så som så med glæden. Det
er alle dem, som er knuget af bekymringer, savn og sorg, og for hvem julefestivitas og glæde er blevet tomme begreber. Ja, måske nærmere en byrde; at
skulle glæde sig, når nu der ikke er så
meget at glæde sig over.

Glæden til de bekymrede

julens glæde for hele folket, og da er det
den største glæde.
Glæden vi aldrig kan miste

Er det egentlig ikke en hån mod disse
mennesker at tale om den store glæde?
Og hvordan forsvare, at det er en glæde
"for hele folket", når mange har den
modsatte erfaring?
Svaret er: det er lige netop derfor, at
glæden er for hele folket. Det er derfor,
der forkyndes fred, frelse for alle. For
hvorfor forkynde fred, hvis alle har fred
i forvejen? Hvorfor dog frelse mennesker, som er frelste? Og hvorfor forkynde en glæde, som folket allerede har
og kender? Var det den glæde Guds
engle forkyndte, så var den netop ikke
for hele folket – og slet ikke nyt! Så var
den kun for dem, der havde den i forvejen: for alle de åndeligt velbjergede. For
alle dem med den rette tro og de rette
meninger. For de frelste.
Nej, Julens budskab lyder til alle, og
først og sidst til dem, der ikke altid er
glade, og som ikke altid har fred med sig
selv og med livet - kort sagt: til ethvert
menneske som lever sit liv, sådan som
det er: på godt og ondt i den verden,
hvor man er sat. Kun i den forstand er

At Jesus Kristus blev født betyder nemlig, at vi har fået en glæde vi aldrig kan
miste, og den hedder liv og håb. En
glæde som selv ikke død, savn og forgængelighed kan røre ved. For Jesus
Kristus blev født for at være hos os og
frelse os - for at være vort lys i mørket.
Og han findes i vort liv: I sorgen er han,
den der trøster. I savnet er han den, der
vækker nyt livsmod. I lidelsen og smerten er han den, der giver lindring, og i
døden er han intet mindre end opstandelsen og det evige liv. Findes der nogen
større glæde?
En plads mellem får, i en stald mellem
stude '
Hun fødte og svøbte den lille i
klude
og hyrdernes glæde var stor som
Marias
lys tændtes i mørket, nu fødtes Messias.
(Johannes Møllehave)

I ønskes alle en glædelig jul og et velsignet nytår!
Helene Holm

Formandens noter:
Hilsen fra Nordrup Sogn

Nu er efteråret i fuldt sving. Skoven og
Nordrup by gløder af farver. På kirkegården har vi måtte fælde et sygt træ,
men ellers er vi meget tilbageholdende
med at fælde træer, selvom de truer kirkegårdsmuren. Store gamle træer, der jo
ikke kun betyder noget for kirkegården,
men som præger hele landsbyen.
Når dette læses har vi haft indvielse af
vor nye messehagel i Nordrup kirke. Vi
fik billedkunstneren Estrid Eriksen til at
kreere den. Hun tog udgangspunkt i de
gamle kalkmalerier i loftet af kirken, og
overførte nogle af figurerne på noget
stof som sys til en hvid messehagel. En
messehagel som således bliver specielt
til netop vores kirke.
Enhver kirke bør have fem messehagler
i de liturgiske farver. En hvid som symboliserer fest og renhed, til store festdage. En rød for blod og Ånd (2. juledag
og pinse). En grøn for håb (hellig tre
konger og trinitatis), en sort for sorg (begravelser og langfredag) og en violet for
bod (advent og fasten). Messehagler bliver selvfølgelig slidt ligesom alt andet,
og vor hvide trængte til at blive udskiftet.

Der er tradition for at gøre noget særligt
ud af at sy messehagler. For eksempel
har dronningen kreeret flere til forskellige kirker. Indvielsen af vor nye messehagel finder sted Alle Helgens Dag. Og
nu er vi alle meget spændte på og glæder
os til at se resultatet.
Sven Borgen

Kom, alle kristne,
lad os sammen ile
til barnet i krybben i Betlehem.
Frem vil vi træde
for Guds Søn med glæde.
Kom, lad os ham tilbede,
kom, lad os ham tilbede,
kom, lad os ham tilbede
i Betlehem!
2. Syng, englehære,
giver Herren ære,
at han lod sig føde i Betlehem.
Lys er oprunden,
fred på jord er kommen.
Kom, lad os ham tilbede,
kom, lad os ham tilbede,
kom, lad os ham tilbede
i Betlehem!
3. Lov, pris og ære
skal for evigt være
vor hyldest til barnet i Betlehem.
Evigt Gud Fader
Himlens dør oplader.
Kom, lad os ham tilbede,
kom, lad os ham tilbede,
kom, lad os ham tilbede
i Betlehem!
Latin 18. årh.
Fr. Oakeley 1841 og 1852.
Dansk 1981.

Gudstjenesteliste for Sønderup. Nordrupvester og Gudum Sogne
December 2013 januar og februar 2014. Hvor intet andet er anført prædiker sognepræst Helene Holm.

01. december
1. søndag i advent
8. december
2. søndag i advent
15. december
3. søndag i advent
22. december
4. søndag i advent
24. december
Juleaften
25. december
Juledag
26. december
2. Juledag
29. december
Julesøndag
01. januar
Nytårsdag
05. januar
Hellig 3 Konger
12. januar
1. s. e. h. 3 Konger
19. januar
2. s. e.h.3 Konger
26. januar
3. s. e. 3 Konger
02. februar
4. s. e. h. 3 Konger
09. februar
Sidste s. e. h 3 K
16. februar
Septuagesima
23. februar
Seksagesima
02. marts
Fastelavn
09. marts
1. s. e. fasten

Sønderup
Ingen

Nordrup
19:00
Julekoncert
Ingen

Gudum
Ingen

Ingen

Ingen
Ingen

15:15

09:00
Gitte Rasmussen
16:30

10:30

Ingen

Ingen

Ingen

10:30

Ingen

10:30

Ingen

Ingen

19:00
Vi siger Godt Nytår m.
kransekage og et glas
Ingen

Ingen

09:00
Gitte Rasmussen
Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

10:30
Kirkekaffe
Ingen

Ingen

10:30
Kirkekaffe
Ingen

Ingen
10:30
Kirkekaffe
Ingen

Ingen

10:30

10:30

14:00

Ingen

14:00
Kyndelmisse og kaffe
Ingen

Ingen

09:00
Gitte Rasmussen
Ingen

Ingen

Ingen

10:30

Ingen

10:30
Fastelavnsgudstjeneste
Ingen

Ingen

Ingen

10:30
Kirkekaffe

Ingen

Ingen

10:30

Helene Holm holder fri weekend: 21-22. december; 11.-12. januar og ferie 10.-16.februar. Gitte
Rasmussen holder fri weekend: 28.-29. december; 25.-26. januar og 22.- 23. februar.
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.

