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Vestermose IF 

www.vestermose-

if.dk  

Brug hjemme-

siden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formanden  
 

Efterårets og vinterens aktiviteter i 

Vestermose Idrætsforening er nu godt i 

gang.  

 

Nogle hold med rigtig god tilslutning og 

andre med lidt ringere opbakning. Sådan 

har det været i mange år og bliver nok og-

så ved med fremover.  

 

Jeg tror, det betyder rigtig meget, hvordan 

kammeraterne "sælger" netop deres fri-

tidsaktivitet til andre kammerater. Det 

gælder både for børn og voksne. Vi har 

igen i år været heldige at have instruktører 

til at kunne tilbyde et bredt program. Tak 

til alle de frivillige, der gør dette muligt. 

 

En nylig overstået efterårs ferie er skille-

linjen for fodbolden. De grønne baner er 

erstattet af trægulv. Jeg håber,  mange vil 

benytte sig af muligheden for at forsætte 

med at trille lidt bold her i Vestermose IF, 

selvom banen er lidt lille.  

 

Jeg skal hermed også rette en stor tak til 

fodboldformand og alle trænere for den 

store indsats, der har været lagt i udendørs 

sæsonen. Det er mange dage både i week-

ender og hverdage, der bliver brugt her.  

En ting, der glæder mig meget, er, at vi 

har haft rigtig mange børn til fodbold, 

som ikke går på Vestermose skole. Det er 

dejligt at I bakker den lokale Idrætsfor-

ening op. - Bliv ved med det. 

 

Jeg håber også, at rigtig mange vil bakke 

op om initiativet om en friskole i Vester-

mose nu, hvor det står klart, at den kom-

munale skole nok forsvinder.  

 

Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det på 

længere sigt vil blive svært at stable børn 

nok til en del hold både i gymnastik og 

fodbold uden en skole i området. Derfor 

håber jeg, at skoleprojektet lykkedes og 

herfra får det i hvert fald min opbakning . 

 

Et andet sted, der også skal opbakning  til 

er bestyrelsesarbejdet. Ser vi frem mod 

februar, hvor vi holder generalforsamling, 

ville det glæde mig meget, hvis Vester-

mose IF her kunne få en rigtig stor op-

bakning.  

 

Jeg føler, at foreningen trænger til nogle 

nye ansigter, som kan og vil komme med 

et frisk engagement, så den kan viderefø-

res og allerhelst udvikles. 

 

Søren Christiansen 

 

 

 

 

 

 

http://www.vestermose-if.dk/
http://www.vestermose-if.dk/


 

Badminton  

 

Vi har stadig ledige baner, hvis du og din 

ven, mand eller kone har lyst til lidt moti-

on efter en fjerbold.  

 

Vi tager kun 700 kr. for en bane, pr. time-

for en hel sæson.  

 

Se ledige tider på vores hjemmeside 

www.vestermose-if.dk  for både Produk-

tionsskolen og Vestermose og kontakt 

Lars Bo Sørensen. 

 

Volleyball 
Opråbet i sidste udgave af Lokalbladet bar 

frugt  

 

Torsdage kl. 19-21 spilles der volleyball 

på Produktionsskolen. 

 

Fodbold 

Så er udendørs fodbold gået på hæld, efter 

endnu en god sæson. Der har været mas-

ser af fodbold for store og små. 

 

Vores pus-

linge hold er 

der kommet 

flere spillere 

på her i ef-

teråret. 

 

 

 

 

Rrigtig godt 

at se de nye børnehave børn kommer op 

og spiller fodbold. Blandet hold med pi-

ger og drenge. 

 

 
 

U9 holdet har her i efteråret haft op- og 

ned- ture. Men er ved godt mod.  

 

U12 har virkelig rykket meget her i efter-

året og fået nogle gode sejre hjem. Rigtig 

godt gået. 

 

Oldgirls; vi er ikke ret mange, til træning, 

men har det rigtigt sjovt. Så kom og vær 

med til foråret, når den ny sæson starter 

op. 

 

Oldboys har også haft en del sejre. De 

træner også indendørs fodbold her i vinter 

halv året. 

 

Det samme med vores HerreSenior, de 

har også haft optur og nedtur. 

 

Så alt i alt, går det godt for Vestermose IF 

Fodbolden. 

 

 
 

http://www.vestermose-if.dk/


U9 holdet, var med til at følge 

FCVestsjælland ind på fodboldbanen - en 

stor oplevelse for mange af børnene.  

 

Der er ved at blive lavet ungdomskort til 

vores spillere, så I gratis kan komme op 

og se FCV’s kampe på Slagelse Stadion. 

Mere information kommer senere. 

 

En stor TAK til SYDBANK i Slagelse, 

som har sponsorerede spilledragter til vo-

res U9 hold. 

 

Jeg håber at se mange af jer igen til for-

året til udendørs fodbold. Også nye er 

meget velkommen. 

 

Indendørs fodbold: 

Vi har igen i år valgt at have indendørs 

fodbold her i vinter halv året.  

 

Det er hver fredag, fra uge 43.  

Fra 4 år til 9 år er fra kl. 17.00-18.00. 

Børnene fra 10 år til 14 år er fra 18.00 til 

19.00.  

 

Tag forbehold for ændringer, tjek vores 

hjemmeside (www.vestermose-if.dk ) un-

der fodbold. 

 

En stor tak til alle jer trænere, for jeres 

store indsats og samarbejde. 

 

I ønskes alle en glædelig jul. 

 

Kaja Jespersen 

Fodboldformand 

Tlf; 26 57 79 56 

kajajespersen@msn.com 

 

Gymnastik 

Gymnastiksæson 2011-2012 er allerede 

nu skudt godt i gang.  

 

Vi har kunnet byde mange kendte ansigter 

velkommen, men sandelig også mange 

nye.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle hold er godt besøgt, men der er sta 

dig plads til flere aktive gymnaster. Så 

skulle du have lyst at være med, så tøv 

endelig ikke. 

 

Her er de hold vi kan tilbyde: 

 

Krudtuglerne (bh.kl.-3. kl.). 

Tirsdage 16.00-17.00 på Vestermose sko-

le. 

 

Familieholdet 
Onsdage 17.00-18.00 på Vestermose sko-

le. 

 

Voksen-gymnastik 
Torsdage 19.00-20.30 på Vestermose sko-

le. 

 

Spillopperne (4-6 år) 
Mandage 17.00-18.00 på Vestermose sko-

le. 

 

Mini Showholdet (3.-6. kl.) 

Mandage 16.00-17.00 på Vestermose sko-

le. 

 

 

 

 

http://www.vestermose-if.dk/
mailto:kajajespersen@msn.com


Showhold 2 (fra 7. kl.) 

Onsdage fra 17.30-19.00 på Produktions-

skolen. 

 

Spring-mix (1.-5.kl.)  

Mandage 17.00-18.30 og Torsdage 16.30-

18.00 på Produktionsskolen (har man kun 

mulighed for at deltage én af dagene, kan 

dette også sagtens lade sig gøre). 

 

HUSK - HUSK - HUSK – HUSK!!!!! 

 

Forårsopvisning i Nymarkshallen  

17. marts 2012 

 
  

 

 

 

Weekend-tur 14.-15. januar 2012. Vi vil 

som noget nyt forsøge at lave et weekend-

arrangement, hvor alle aktive gymnaster 

får mulighed for at deltage.  

 

Hvor og hvordan det kommer til at foregå, 

er i skrivende stund stadig ikke fastlagt.  

 

Men én ting er helt sikkert. Det bliver et 

par dage med masser af gymnastik, sjov 

og hygge. 

 

Vel mødt 

Bettina Sørensen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Udgivelsesdatoer  Lokalbladet 

2012: 

Nr. 1: Deadline 31-01-2012   

          Udkommer uge 10-2012 

  

Nr. 2: Deadline 03-05-2012  

          Udkommer uge 24-2012            

 

Nr. 3: Deadline 01-08-2012   

          Udkommer uge 36-2012 

 

Nr. 4: Deadline 29-10-2012 

          Udkommer uge 50-2012 

 

Materiale sendes til Pia Hassel,  

Herrestrupvej 5, 4200 Slagelse,  

tlf.: 42 18 32 26,  

hassel@dlgmail.dk  

Ovenstående tidsfrist bedes 

overholdt af hensyn til bladets 

produktion. For sent indleverede 

indlæg vil ikke blive medtaget 

uden forudgående aftale. For-

eninger kan købe sig spalteplads 

i bladet til alm. Orientering for 

områdets beboere. Bladet opta-

ger ikke annoncer med køb og 

salg.   

Lay-out/tryk: Slagelse Produk-

tionsskole 

 

Hallelev Forsamlingshus 
 

Den billigste måde at holde fest på!  
 

Forsamlingshuset er et nøgle-hus; nøglen 

hentes hos Sonja. 

I sørger selv for alt, hvorefter I returnerer 

nøglen og afregner. 

 

Vedrørende leje – kontakt venligst: 
 

Sonja Vinter:                     58 26 70 77 

Ib Lambert Larsen:          58 29 11 44 

_____________________________ 

 

Kom til banko i  

Hallelev Forsamlingshus 

 

 

 

 

Program for 2011-2012 
 

Banko - tirsdag d. 15-11-2011 

Banko - tirsdag d. 29-11-2011  

Banko - tirsdag d. 13-12-2011 

Banko - tirsdag d. 30-12-2011  

Banko - tirsdag d.   10-1-2012  

Banko - tirsdag d.   24-1-2012  

Banko - tirsdag d.     7-2-2012 

Banko - tirsdag d.   21-2-2012 

Banko - tirsdag d.     6-3-2012 

Banko - tirsdag d.   20-3-2012 

Banko - tirsdag d.     3-4-2012 

 

Alle dage starter vi kl. 19.15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vestermose Skole. 

www.vestermoseskole.dk 

Tlf.: 5829 1800 

Svares ikke forsøg da: 

2868 4551 
 

Skolens ledelse. 

Træffes oftest i skoletiden, men 

bedst efter aftale. 
 

Sekretæren. 

Træffes 8.30 – 13.00 

 

Servicelederen. 

Tlf.: 28 68 45 52 

Træffes 7.00 – 11.30 

og 12.00 – 15.00 
 

LUNA SFO & Klub LUNA 

Kontor: 5829 1805. 

Direkte: 5829 1806/5829 1807 

Klub LUNA: 2868 4554 

 

Skoleåret 2011 - 2012 
Så fik vi taget hul på endnu et skoleår her 

på Vestermose Skole, SFO I og SFO II. 

 

Børnene er godt i gang med den nye un-

dervisningsform og er ved at finde sig til-

rette med nye kammerater og for manges 

vedkommende med nye lærere. 

 

Det tager naturligvis lidt tid, inden man 

helt har fundet sin plads i den nye klasse, 

godt nok er klassekammeraterne og læ-

rerne kendte ansigter, men samspillet i 

undervisningssituationen og den anderle-

des undervisningsform skal man lige ven-

de sig til. Som dagene og ugerne går, er vi 

ved at vende os til forandringerne. Det 

kommer ligesom ind under huden og bli-

ver naturligt, at det er sådan vi underviser 

og undervises. 

 

Dette også takket være lærernes og pæda-

gogernes store arrangement og ikke 

mindst store faglighed. De elever, der går 

på Vestermose Skole, skal have den bedst 

mulige undervisning og SFO tid, på trods 

af rygsæksmodel og hvad der spås om 

fremtiden. 

 

I skrivende stund er det svært at give svar 

på, hvad fremtiden bringer, men når dette 

nummer af Lokalbladet udkommer, er be-

slutningerne vedr. ny skolestruktur sikkert 

en realitet, og vi vil derfor vide meget me-

re om Vestermose Skoles beståen som 

folkeskole eller ej. 

 

Heldigvis har vi her stadig vores gode 

humør og lader os ikke slå ud af domme-

dagsprofetier. Vi står sammen og hjælper 

hinanden, og den gode stemning er at fin-

de blandt alle skolens personaler, der pro-

fessionelt passer deres job. Jeg er stolt af 

at være konstitueret skoleleder for dem. 

http://www.vestermoseskole.dk/


Reflekstid 
Mørket sænker sig, jo det er blevet efter-

år. Igen i år har eleverne fået reflekser fra 

Tryg Fonden.  

 

Vi håber dermed, at det bliver lidt mere 

trygt for dem at færdes i trafikken, og at 

de ikke er så udsatte, når de i de mørke 

timer også står og venter på deres bus. 

 

Godt nok slutter sommertiden den 30. ok-

tober og det bliver da lidt lysere for en 

stund. Men mørket sænker sig atter, så se 

godt efter reflekserne, I der kører i disse 

timer på vores veje og pas godt på vores 

børn. 

 

Motionsdag 
Skolen har igen i år holdt motionsuge og 

motionsdag i uge 41. 

 

Der var blandt andet udflugter til Arla og 

vi mærkede fordelen ved at være en skole 

med få elever. 

 

I samarbejde med Claus Nielsen, der om 

tirsdagen svømmer med vores 4. klasses 

elever, blev det muligt at samtlige børn på 

Vestermose Skole kunne komme i svøm-

mehallen til vand leg. 

 

Personale fra skolen og SFO deltog også i 

løjerne. Det var noget børnene nød. Tak 

for at det kunne lade sig gøre. 

 

Om torsdagen dansede hele skolen Zum-

ba. Det var en stor succes, hvor vi blev 

ført gennem dansen af Mariella Sønder-

gaard og fik godt med sved på panden. 

Det er bestemt ikke sidste gang, vi skal 

danse Zumba, og Mariella har lovet, at 

hun gerne kommer igen. Hun syntes bør-

nene var søde, fantastiske og rigtig lære-

nemme. 

 

Fredag bestod i løb, gang og cykling på 

vores sædvanlige rute, og herefter blev 

der tid til at ønske alle en rigtig god og 

velfortjent efterårsferie. 

 

I vil kunne se billeder her i bladet og på 

skolens hjemmeside fra ugen. 

 

Da det ikke længere er muligt at lægge 

billeder ind på forsiden som et slide show, 

skal I i stedet klikke på billedet for at få 

vist det næste. 

 

Med venlig hilsen 

Marianne Grand 

Konst. skoleleder 

 

Indlæg fra skolebestyrelsen 
Skolen har nu arbejdet med den nye sko-

lestruktur siden sommerferien. Lærerne 

har arbejdet engageret hen over somme-

ren for at være velforberedte, når de skul-

le møde klasserne efter sommerferien.  

 

Undervisningen foregår ikke længere 

klasseopdelt men på spor, dvs. 0-1 klasse 

= Spor 1, 2-3 klasse = spor 2 og  4-6 klas-

se = Spor 3.   

 

Så vidt bestyrelsen er orienteret, er der 

kommet flere positive tilbagemeldinger 

fra forældre om, at deres børn er glade for 

den nye struktur. Børnene har fået nye 

kammerater på tværs af klasserne, der er 

flere at lege med o.s.v.  

 

Skolebestyrelsesrepræsentanter for de for-

skellige spor er: 

 

Spor 1. Dorrit mor til Thorvald.  

Spor 2. Gitte K mor til Thor, Dorrit mor 

til Villads, Ronnie far til Mikkel, Lotte 

mor til Andreas og Jesper far til Oliver. 



Spor 3. Gitte Z mor til Emil og Helle mor 

til Esben. 

 

 Hvis nogen skulle have spørgsmål, em-

ner, problemstillinger mm., som I gerne 

vil have, vi tager med som emne/ punkt 

på dagsordenen til bestyrelsesmøderne, er 

I altid velkomne til at henvende jer til os, 

så vi kan bringe det op på mødet. 

 

Den 27. september var der åben dag på 

skolen. Her kunne forældre komme og 

overvære undervisningen. Det kan stærkt 

anbefales, at forældre møder op til én af 

de åbne dage på skolen. 

 

Det giver et godt indblik i børnenes sko-

ledag samt indsigt og forståelse for, hvor 

stor en opgave det er for lærerne at under-

vise en klasse med så stor en spredning 

både aldersmæssigt og fagligt. Helt op til 

3 klasser på en gang.  

 

Den nye skolelov siger jo netop, at lærer-

ne skal kunne give individuel undervis-

ning/undervisningsdifferentiering på en 

måde, så det tilgodeser den enkelte elevs 

niveau, og det må man sige, at vores skole 

praktiserer! Et stort klap på skulderen til 

lærere og ledelse. 

 

Vi skal i skolebestyrelsen i gang med at se 

på og revidere skolens principper, således 

at principperne stemmer overens med den 

nye skolestruktur.    

 

Jeg vil til slut fortælle lidt om en presse-

meddelelse, som kom den 30. august 

2011.  

 

Den handler om, at politikerne gerne vil 

samle kommunens skoleelever på færre 

skoler. Skal de ældre elever samles på 

overbygningsskoler? Eller skal skoleele-

verne bare være, hvor de er nu, - altså på 

store og små skoler? 

 

Det er det helt store spørgsmål. Den ende-

lige beslutning træffes i byrådet den 31. 

oktober.  

 

Derefter skal forslaget i 8 ugers offentlig 

høring, hvor vi i skolebestyrelsen natur-

ligvis også udarbejder et høringssvar. 

  

Den endelig beslutning om ny skolestruk-

tur bliver vedtaget i det nye år, og den vil 

træde i kraft 1. august 2012. 

 

På skolebestyrelsens vegne  

Helle Jørgensen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ottestrup og Kindertofte  

Pastorater: 
Gitte Rasmussen, Sorterup Kirkevej 19 

Tlf.: 58 26 60 61  

E-mail: gmr@km.dk   Fridag: fredag 
 

Gravere 
Sorterup: Slagelse Kirkegård, 

58 53 01 33 
 

Ottestrup: Slagelse Kirkegård, 

58 53 01 33  
 

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, Præste-

gården, Sønderupvej 4, 4200 Slagelse. Te-

lefon: 58 26 70 85 

E-mail: hc@km.dk     

Fridag: mandag 
 

Gravere: 
Sønderup Kirke: Per Larsen, 

Fredensvej, Ørslev. 

Telefon: 21 67 58 93 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nordrup og Gudum Kirker: Søren Nissen, 

Leragervej 4 b, 4200 Slagelse 

Telefon: 58 52 87 54/61 67 46 14  

Fridag: mandag 

 

Menighedsrådsformænd: 
Sønderup Kirke: Ellen Frederiksen, Ris-

bjergvej 4, 4291 Ruds Vedby 

 

Gudum Kirke: Gert Jørgensen, 

Gudumvej 11 A, 4200 Slagelse 

 

Nordrup Kirke: Sven Borgen,  

Ovrevej 1, 4190 Munke Bjergby 

 

 

mailto:gmr@km.dk
http://www.sønderupkirke.dk/
mailto:E-mail:%20hc@km.dk


 

                

 

 

 

 
 

Sogneaftener: 

Finder sted i Sønderup Mødesal, Sønde-

rupvej 4, kl. 18:00 med spisning og kaffe. 

Derefter er der foredrag kl. 19:00  

 

Sogneaften 

Onsdag den 25. januar: 

”Ove Sprogøe – en enestående skikkelse i 

dansk film og teater” 

Carsten Holm, skolelærer og kirkesanger, 

fortæller om skuespilleren.   
 

Fastelavnsfest  

Søndag den 19. februar kl. 10.30:  

Fastelavnsgudstjeneste i Sønderup Kirke 

med Helene Holm og årets dejlige kon-

firmander. Derefter fastelavnsfest med 

tøndeslagning, kåring og boller.  

 

Sogneaften 

Onsdag den 14. marts kl. 18: 

”Udsendt med folkekirkens Nødhjælp” 

Åse Jørgensen, tidligere kok og nu frivil-

lig hos Folkekirkens Nødhjælp fortæller 

om sin udsendelse og besøg i Kirgisistan. 

 

Strikkecafé 
( hver anden torsdag kl. 14:30 - 16:30 i 

Sønderup Mødesal) 

 

Datoer: 

torsdag den 08. december med julehygge 

torsdag den 12. januar 

torsdag den 26. januar 

torsdag den 09. februar 

torsdag den 23. februar 

torsdag den 08. marts 

 

Vi strikker og snakker, hygger og inspire-

rer hinanden. 

Der er altid kaffe og lidt lækkert til blod-

sukker 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 26. januar 

Torsdag den 23. februar 

Torsdag den 29. marts  

 

Vi vil finde nogle udsagn om den kristne 

tro og overveje, hvad de egentlig betyder 

og hvordan de mon skal forstås. 

 

Kom gerne med dine egne forslag og øn-

sker til studiekredsen.  

Kontaktperson:  

Sven Borgen (58 26 8010)  

 

 

https://picasaweb.google.com/115724680110509581329/EvangelioInfanciaBlancoYNegro


Børneklubben 

Den første lørdag i måneden i Sønderup 

Mødesal kl. 10 - 12. 

For alle børn fra 0-8 år, forældre er vel-

kommen til at deltage.  

 

Mødedatoer:  

Lørdag den 14. januar 

Lørdag den 04. februar 

Lørdag den 03. marts 

Kontaktperson:  

Ellen Frederiksen (5852 4970)  

 

Aktiviteter i Henrys Hus 
Landsbykællingerne hver tirsdag  

kl.13 - 16 

 
Angående program ring:  

Dagmar Skovbjerg tlf. 58 26 72 27 

Lis Borgen tlf. 58 26 80 10 

Lis Bramsen tlf. 58 26 73 92 
 

Omtale og program for Landsbykællin-

gerne kan ligeledes ses på 

http://www.vestermose.net/ 

 

 Formandens noter: 

Hilsen fra Nordrup Sogn 

Nu er sommeren gået på hæld. Den mest 

regnfulde sommer i mands minde. 

Hvad sker der i vores sogne? Vi kæmper 

stadig for vores skole. Hvis den bliver 

nedlagt, og der ikke kommer en privat-

skole, hvad sker der så med vores lands-

bysamfund? 

 Ordet samfund beskriver vel det, at nogle 

er ”fundet sammen”. Der er mange ord 

med ”sam-” : samvær, samtale, samarbej-

de, samvittighed, osv. 

 Det sidste ord, ”samvittighed” bliver 

normalt betragtet som noget yderst privat, 

men ordet tyder på, at også det skyldes 

fællesskabet.  
 

Det vil sige at ens samvittighed, fælles 

”viden” hentyder til samfundsetikken. 

Man er altså på” herrens mark,” hvis man 

fravælger samfundet, fællesskabet. 
 

De myndigheder vi har valgt er valgt til at 

styre ”samfundet”. Hvorfor gør de det så, 

så svært for os at bevare et ”landsbysam-

fund?” 
 

 Hvis skolen bliver nedlagt, er kirken det 

eneste samlende, der er tilbage. Kirken er 

udtryk for det kristne samfund. Det krist-

ne fællesskab. Der er ikke to mennesker i 

dette samfund, som har den samme opfat-

telse af, hvad tro er, men alle er alligevel 

velkommen i kirken. Kristendommen er 

udtryk for det menneskelige samfund.  
 

De mennesker som sjældent eller aldrig 

kommer i kirke, er det mon udtryk for, at 

de aldrig tænker over livets store spørgs-

mål? Eller er det udtryk for, at de ikke 

mener, at andre kan berige deres tanker?  
 

Det menneskelige fællesskab, samværet 

er nødvendigt for os. Derfor er det så po-

sitivt, at nogle kvinder ”landsbykællin-

gerne” har fundet sammen og mødes hver 

tirsdag i ”Henrys Hus”. 
 

Det er et initiativ 

som menigheds-

rådet ikke har del 

i, men er glade 

for, og vi stiller 

gladelig Henrys 

Hus til rådighed. 

Også hvis der var 

andre som ville 

tage initiativ til samtalegrupper eller an-

det. 

Sven Borgen 

https://picasaweb.google.com/115724680110509581329/EvangelioInfanciaBlancoYNegro
http://www.vestermose.net/


Præstens hilsen: 

Velkommen

 
Vær velkommen Herrens år, og 

velkommen herhid! Julenat, da vor 

Herre blev fød, da tændte sig lyset 

i mørkets skød! Velkomme, nytår, 

og velkommen her! 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Har du nogensinde lagt mærke til, at ord 

kan have forskellige temperaturer? Akku-

rat ligesom mennesker! Der er ord, der er 

kolde som is. De hvisler i tænderne, når 

man siger dem, så det risler koldt ned af 

ryggen. Prøv bare at sige: ”Usling”- du 

mærker kulden brede sig i hele kroppen, 

så du er bange for at blive forkølet bare 

ved at sige ordet. 

 
Men der findes også en anden slags ord. 

De varme ord. De ord, der fylder én med 

glæde og taknemlighed. De ord, der lærer 

én noget om kærligheden. De ord, man 

har det godt med. Et sådan ord er vel-

kommen! ”Du skal være velkommen”, si-

ger vi til et menneske. Det betyder: ”vi 

kan lide dig - lide at være sammen med 

dig. Kom bare - for vi er glade for dig. 

Velkommen!” 
 

I adventstiden og julen siger vi også vel-

kommen. I adventssalmen over dem alle 

”Vær velkommen Herrens år”, siger vi 

velkommen til Herrens år - til et nyt kir-

keår. 

 

Men vi siger også velkommen til en an-

den! Vi siger velkommen til Jesus, som 

rider ind i Jerusalem. Velkommen råbte 

folk på gaden i Jerusalem den dag. Ja, det 

vil sige de brugte lidt andre ord, men me-

ningen var den samme: ”Velsignet være 

han, som kommer i Herrens navn!” - sag-

de de, men det betyder velkommen!  
 

Velkommen, Jesus, - vi har ventet dig - vi 

kan lide dig - vi vil gerne være sammen 

med dig! På denne måde er der en slags 

trosbekendelse i ordet - også selvom vi 

ved, at mennesker dengang, og vi i dag 

hurtigt glemmer varmen og finder de is-

nende ord frem: ”Korsfæst ham!” råbte de 

jo, før ugen var forbi. 
 

Da afslører Jesus sin guddommelige kær-

lighed ved, at han ikke lod sig fange af 

døden, men påskemorgen vendte tilbage 

til livet fra de dødes rige. 

 

Velkommen sagde han til os ved døbefon-

ten, da vi blev født ind i Guds Rige - og 

velkommen siger han til os hver dag, når 

han siger til os, at vi har hans kærlighed 

på trods af al vor glemsomhed og kulde. 
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Den skønne juletid 

 
Vær velkommen, Herrens år, og 

velkommen herhid! Herrens år 

med vor Guds velbehag nu bringer 

os glæde hver Herrens dag! Vel-

kommen Nytår, og velkommen her! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Advent er en skøn tid. Her midt i mørket 

og kulden tænder vi lys og pynter op. Vi 

begynder at synge julesalmer. Alle har 

travlt. Alle er så hemmelighedsfulde, så 

det er helt skønt, selv om man også kan 

blive utålmodig og næsten irriteret. 

Advent er en skøn tid. Her midt i mørket 

og kulden glæder vi os over den største 

begivenhed, der har fundet sted: At Gud 

blev menneske. 

 

Tænke sig! Gud, der havde det så godt i 

sin Himmel, blev menneske på vores jord, 

midt i en verden fuld af problemer og 

glæder. Og netop fordi han flyttede ind i 

vor verden, blev verden en helt anden 

verden. Værd at leve i! 
 
Advent betyder komme. Advent betyder, 

at Gud kommer ind i vores verden - ind i 

dit og mit liv. Og hvor Gud er, der breder 

Guds kærlighed og velsignelse sig. Gud 

kan simpelthen ikke være et sted uden, at  

 

 

 

 

hans kærlighed og velsignelse også er på 

det sted. 

 

Advent betyder derfor også, at vi får del i 

Gus frelse. Julenat sagde englene til hyr-

derne på marken: ”Frygt ikke, for se der 

er født jer en Frelser i Davis by! Han er 

Kristus Herren!” Gud blev menneske for 

at frelse alle mennesker, som tror på ham.  

 

Vi synger: ”Julenat, da vor Herre blev 

fød, da tændte sig lyset i mørkets skød!” 

Det er selvfølgelig et billede. Vi kender 

alle til at have gjort noget forkert. Så er 

man ikke glad! Det er, som om der er et 

stort mørke indeni én - og rundt omkring 

én! Når så en anden kommer og siger: 

”Det skal du ikke tænke på - jeg tilgiver 

dig!” så er det, som om der breder sig et 

stort lys i mørket. Livet begynder forfra. 

Julenat sagde Gud: ”Dine synder er dig 

forladt - tro på mig - det er livet!” Her har 

vi de varme ord, som lyser og glæder. 

 

Derfor glæder vi os til Jul. 

Derfor glæder vi os over julen. 

 

Hermed ønskes alle: 

En rigtig glædelig jul og et velsignet Nyt-

år! 

 

Helene Holm 
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 Sønderup Nordrup Gudum 

11. december 

3. søndag i advent 

Ingen Ingen 10:30 

18. december 

4. søndag i advent 

9:00 

Gitte Rasmussen 

Ingen Ingen 

24. december 

Juleaften 

14:00 15:15 16:30 

25. december 

Juledag 
10:30 Ingen Ingen 

26. december 

2. Juledag 

Ingen 10:30 Ingen 

01. januar  

Nytårsdag 

Ingen 19:00 

Vi siger Godt Nytår m. 

kransekage og et glas 

Ingen 

08. januar 

1. s. e. h 3 Konger 

9:00 

Gitte Rasmussen 

Ingen Ingen 

 

15. januar 

2.s.e. h. 3 Konger 

Ingen Ingen 10:30 

Kirkekaffe 

Fredag den 20. ja-

nuar 

17:30 

Pizzagudstjeneste 

 

Ingen Ingen 

22. januar 

3.s.e.h.3 Konger 

Ingen 10:30 

Kirkekaffe 

Ingen 

29. januar 

Sidste.s.e.h.3K 

10:30 Ingen Ingen 

05. februar 

Septuagesima 

14:00 

Kyndelmisse og kaffe 

Ingen Ingen 

12. februar 

Seksagesima 

Ingen 9:00 

Gitte Rasmussen 

Ingen 

19. februar 

Fastelavn 

10:30 

Fastelavnsgudstjeneste 

Ingen Ingen 

26. februar 

1. s. i Fasten 

Ingen Ingen 10:30 

04. marts 

2. s. i fasten 

Ingen 10:30 Ingen 

11. marts 

3. s. i Fasten 

10:30 

 

Ingen Ingen 

 

 

 

Gudstjenesteliste for Sønderup. Nordrupvester og Gudum Sogne 

December 2011 januar og februar 2012 

Hvor intet andet er anført prædiker sognepræst Helene Holm 

 

Helene Holm holder fri weekend: 17-18. december; 7.-8. januar og ferie 11.-17.februar. 

Gitte Rasmussen holder fri weekend: 03.-04. december; 14.-15. januar og 25. - 26. februar. 
 

Kirkebil: Alle, der ikke selv har mulighed for transport til og fra kirke, kan bestille kirke-

bil hos Slagelse Taxa tlf.:58 53 53 53. Ring og opgiv kirkens navn og kirken betaler. 

 


