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Sport & Fritid

Foreninger & Fritidsaktiviteter:
Vestermose området tilbyder forskellige fritids og sports aktiviteter samt kulturelle og sociale
arrangementer.
Herunder er nogle af disse kort beskrevet.

Vestermose Idrætsforening
I Vestermose Idrætsforening kan man blandt deltage i forskellige sports aktiviteter herunder
fodbold, badminton, gymnastik m.m.
Idrætsforeningen har sin naturlige base tilknyttet til Vestermose Skole med klubhus, boldbaner
og gymnastiksal.
Vestermose Idrætsforening anvender desuden hallen på Slagelse Produktionsskole til bla.
badminton, indendørs fodbold, gymnastik m.m.
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Vestermose IF's Fodboldhold:
Her er en oversigt over VIF's fodboldhold for udendørs sæsonen 2015 samt træningstider:
• Oldboys (Kontakt Klaus på : 2948 6681)
Der trænes og spilles (hjemme)kampe på Vestermose IF's baner ved Vestermose Natur- og
Idrætsfriskole på adressen Hallelevvej 30a, 4200 Slagelse.
For en oversigt over VIF's tilmeldte foldboldhold til DGI's turneringer klik her ...
De enkelte holds kampoversigt og resultater ses her:
Old Boys/Senior Old Boys +40 A
Du kan tilmelde dig fodbold ved at ringe eller maile til:
Fodboldformand Kaja Jespersen,
Tlf.: 2657 7956
Mail: kajajespersen@msn.com
For yderligere beskrivelse af idrætsforeningen og dens aktiviteter og tilbud kan man læse
nærmere her .

Ridning
For de hesteinteresserede findes der et antal rideklubber og opstalningsmuligheder.
Man kan f.eks. finde:
Hallelev Sportsrideklub og
Sønderup Nordrup Rideklub (Tlf.: 4052 0931) (Bemærk at ikke alt på siden er up to date)
Hallelev Forsamlingshus
I Hallelev Forsamlingshus afholdes der blandt andet forskellige sociale og kulturelle
arrangementer f.eks. Julefester, Bankospil, Høstfest osv.
Desuden kan man leje forsamlingshuset til private fester og andre arrangementer.
Se her for yderligere informationer.
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Ottestrup Forsamlingshus
Forsamlingshuset er beliggende på:
Sorøvej 124, 4200 Slagelse
Vestsjællands Ungdomsklub (VSUK)
Der er desuden en ungdoms klub i Vestermose området. Den er lokaliseret i Tyvelse og her er
der en række underholdnings aktiviteter for både de mindre og de lidt større børn. Læs
nærmere her .
Børneklub
Børneklubben er for alle børn fra 0-8 år, forældre er velkommen til at deltage.
Vi mødes den 1. lørdag i måneden i Mødesalen i Sønderup kl. 10-12. Læs mere ...
Kirkekor
Sorterup-Ottestrup-Kindertofte Kor
Koret øver i sognehuset ca. to gange om måneden og medvirker ved forskellige arrangementer
i kirkerne.
Koret synger de nye salmer og synger gerne lettere rytmiske sange, men arbejder også med
den sang- og musiktradition, der eksisterer i kirken - gammelt såvel som nyt.
Alle, der har lyst og glæde ved at synge sammen med andre, er meget velkomne.
Læs mere på Sorterup Kirke's sider her ...
Sønderup Kirke kor
Kirkekoret er for børn og unge i aldersgruppen 10 år og opefter.
Koret øver fredage kl. 16.30 - 17.30 i Sønderup Mødesal.
Kan du lide at synge, og vil du gerne blive dygtigere og samtidig have det sjovt med dine
kammerater, så er kirkekoret måske noget for dig.
Det er gratis at synge med i koret, og du får løn, når du medvirker til gudstjenesterne.
Hvis du synes, det lyder spændende, skal du møde op til korøvelse eller kontakte organist
Henning Vilén, tlf. 5814 5819 eller mail: organist@soenderupkirke.dk . Du kan læse mere om
kirkekoret
her ...
Strikkecafé
Deltagerne i strikkecaféen mødes hver anden torsdag kl. 14:30 - 16:30 i Sønderup Mødesal.
Vi strikker og snakker, hygger og inspirerer hinanden - og der er altid kaffe og lidt lækkert til
blodsukker-balancen.
Velmødt til fornøjelige og kreative timer.
Tøjet går til de fattige og trængende børn og voksne i Polen.
Kontaktperson: Ellen Frederiksen tlf.: 5852 4970 eller mail: ef@soenderupkirke.dk
Onsdagscafé
Den sidste onsdag i måneden er der "åbent hus" i sognehuset i Sorterup fra kl. 19:30 - ca.
22:00.
Der er gratis adgang til alle arrangementerne og alle er meget velkomne til de spændende og
underholdende arrangementer i sognehuset i Sorterup.
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Sognehuset er beliggende ved Sorterup Kirke, Sorterup Kirkevej 19, 4200 Slagelse.
Landsbykællingerne
Landsbykællingerne er en gruppe kvinder fra Nordrup, Sønderrup, Hallelev og Gudum, der ikke
tager sig selv højtideligt, men mødes for at få noget sjovt ud af livet.
Vi er ikke en forening, men blot en gruppe, der kan opleve spændende ting sammen. I
øjeblikket er der nogle, der strikker, syr, maler, tegner, læser op, synger, spiller spil, fletter pil,
laver dekorationer eller blot får sig en snak over en kop kaffe.
Mødested: Henrys Hus i Nordrup (ved siden af kirken)
Mødetidspunkt: Tirsdage mellem kl. 13 - 16.
Der betales en femmer for kaffen, og vi skiftes til at have brød med.
Programmet fastlægges løbende af de fremmødte. Vi forsøger mindst en gang om måneden at
planlægge besøg hos lokale kunstnere eller invitere dem til at besøge os. Der planlægges
samkørsel, og de, der kører med, giver 10 kr. til chaufføren.
Ønsker du at vide, hvad der løbende planlægges for Landsbykællingerne, kan du tilmelde dig
en mailgruppe ved at skrive til dagmarskovbjerg@hotmail.com eller ringe til Lis Borgen på tlf.:
5826 8010 eller Lis Bramsen på tlf.: 5826 7392. Gennem mailgruppen får du informationer om
programmet eller evt. om ændringer i programmet.
Cykeltøserne i Vestermose og omegn
"Vestermosetøserne": Kirsten Dethlefsen, Lotte Skougaard, Anita Pedersen og Stine Nielsen.
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