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Nyt fra Vestermose Lokalråd
Lokalrådet ønsker alle et godt 2021, hvor vi håber på at vende
tilbage til en mere almindelig tilstand, så vi kan genoptage
tilbagevendende arrangementer og gennemføre nogle af de
ideer vi går og pusler med.
I sidste blad efterlyste vi borgere, som var interesserede i at
give et besyv med i forhold til planlægning af solenergianlæg. Grundet
restriktioner har vi ikke kunnet samles, så vi kontakter jer enkeltvis i stedet.
I dette blad vil vi informere om borgermøde, generalforsamling og
affaldsindsamling 2021.

Årets borgermøde – med arkæologi og generalforsamling
Lokalrådet har planlagt årets borgermøde med fællesspisning, foredrag og
generalforsamling
Tirsdag den 16. marts 2021 fra kl. 18.00 i Hallelev Forsamlingshus
Program:
18.00

Velkomst og spisning

19.00

Spor af jernalder og vikingetid med afsæt i arkæologiske fund
ved Gudum v. Museumsinspektør Lone Claudi-Hansen

20.00

Lokalrådets generalforsamling og ideer til fremtidigt arbejde

Da fem erfarne detektorfolk i foråret 2013 fandt flere hundrede genstande af
bronze, sølv og forgyldt sølv fra jernalder, vikingetid og middelalder på
markerne omkring Gudum, kom der fokus på stedets historie. Fundene
afspejler aktiviteter fra en bosættelse, handels- og produktionsplads. Lone
tager os med tilbage i tiden, og fortæller om nogle af de
bemærkelsesværdige fund fra stedet, museets mindre udgravning på stedet
i 2017 og andre vikingetidslokaliteter i lokalområdet.
Al forplejning sker selvfølgelig under streng hensyntagen til myndighedernes
anvisninger.
Arrangementet er gratis.
Ønsker du at spise med, er tilmelding er nødvendig senest 8. marts 2020 til
Jan (kasserer) på mobil 4083 8822 eller bernerhansen@yahoo.dk.
Du kan også komme, når oplæggene og generalforsamlingen starter.
VIGTIGT! Hvis COVID-19-restriktioner på dagen betyder, at vi endnu
ikke må forsamles mere end 50 personer, udskydes arrangementet.

VESTERMOSE IDRÆTSFORENING
Hallelevvej 30, Hallelev,
4200 Slagelse
www.vestermose-if.dk
Facebook: vestermoseif
Når vi igen må komme i gang, er vi
klar med de nødvendige tiltag. Der
er indkøbt sprit til alle gymnastikhold
som står i salen. Så håber vi, at vi
kan få lov at holde åben for aktiviteter en gang for alle.

Bestyrelsen
Formand: Christina Anderson
christinaand@hotmail.com
Næstformand: Stine Baadsgaard
nfk5678@hotmail.com
Gymnastikformand: Katja Hønningen hoenningen@yahoo.dk
Fodboldformand:
Stine Baadsgaard
nfk5678@hotmail.com
Badmintonformand:
Camilla Stuntz Clausen
vestermoseifgymnstik@gmail.com
Nyt fra Vestermose IF
Som alle ved og mærker, så har coronaen rigtig godt fat i Danmark. Det
kan vi ligeledes mærke her i foreningen. Der kommer hele tiden nye retningslinjer og tiltag, som vi skal forholde os til.
I skrivende stund er vi desværre
nødt til at holde en pause i vores
fodboldtræning, gymnastik og badminton. Lige så snart vi må åbne
igen, vil vi skrive det på vores hjemmeside.

Grundet de nye retningslinjer kan vi
desværre heller ikke i år love, at vi
kan afholde vores ellers så hyggelige gymnastikopvisning. Skulle vi
være så heldige, at vi må genoptage
vores hold her i foråret, vil der blive
holdt en eller anden form for afslutning.
Vi har fået nyt tilmeldingsog betalingssystem.
Der er to links på hjemmesiden, som
gør det nemmere for jer udøvere at
tilmelde og betale.
Så vi håber, at I synes at det har
været en hjælp for jer, ellers hører vi
gerne fra jer.
Vi arbejder videre på at få vores nye
og spændende hjemmeside op at
køre. Så hold øje med den og giv os
gerne feedback.
Når corona tillader det, vil der
komme en arbejdsdag – forhåbentlig
i løbet af foråret, hvor vi håber på
stor opbakning. Vi sender et skriv
ud, når vi nærmere os dagen

Vores generalforsamling bliver afholdt torsdag d. 25. marts 2021 kl.
19, hvis coronaen tillader det.
Så har du lyst til at være en del af
vores lille hyggelige forening, så
kom og bliv en del af os. Vi har altid brug for flere hænder og en
masse nye idéer.
Så glæd jer og fortæl gerne om vores lille forening til alle. Vi kan altid
bruge flere udøvere og frivillige
Har du nogen spørgsmål, idéer,
ris/ros er du velkommen til at kontakte os.

balance og det giver sved på panden.
Medbring indendørssko, vanddunk
og måtte.
Mød op hver torsdag kl. 19-20:30 i
gymnastiksalen på Vestermose Natur- og Idrætsfriskole.
Glæder mig til at se nye som gamle,
så kom endelig.
Spring 0-6 klasse (Anne og Katja)
På springholdet gør vi meget ud af
at vi alle skal have det godt og være
glade.
Vi øver en masse forskellige spring,
laver lidt rytmisk gymnastik, øver
smidighed og balance. Alle er velkomne om de er nybegyndere eller
øvede.

Showholdet (Nanna og Camilla)
På showholdet går vi rigtig meget op
i at have det megahyggeligt og supersjovt. Samtidig med det er intensionen ligeledes at få bevæget sig,
og få danset en hel masse. I år giver
vi den rigtig gas og vi skal i løbet af
sæsonen igennem flere danse end
vi plejer, da vi har serier til gode fra
sidste sæsons corona aflysning! Vi
har altid plads til flere glade og
danse lystne piger eller drenge, så
kom endelig frisk og giv den gas
sammen med showholdet
Motionshold M/K (Anita)
Glad gymnastik og god motion for
alle - unge som ældre. Der bliver
lagt vægt på sammenhold og sjov på
holdet. Alle kan være med, vi tager
hensyn til evt. skavanker.
Vi varmer op, vi styrker kroppens
muskelgrupper, kondition, styrke og

Vi træner tirsdage kl 15:30 -17:00 på
Vestermose Natur- og Idrætsfriskole.
Spilopperne 3-6 år (Lene, Anne og
Katja)
På spilopperne har vi det rigtig sjovt
samtidig med at vi bliver rigtig gode
motorisk.
Vi leger sanglege, løber, hopper,
slår kolbøtter og øver os i de ting vi
gerne vil lære.
Vi træner tirsdage kl 17:00-18:00 påVestermose Natur- og Idrætsfriskole.
Linedance (Hanne)
Vi danser både til country og popmusik. Ud over dansen får vi også tid til
at hygge os sammen og lægger
vægt på, at alle kan være med.
Det er en god ide at medbringe flaske vand og dansevenligt fodtøj.

Hvis du har tid og lyst til at være
med, er du velkommen tirsdage kl.
19 på Vestermose Natur- og Idrætsfriskole.
Fodbold

opbakning fra spillerne og forældrene.
Trænerne vil melde ud til deres hold,
hvis DGI ændre på deres retningslinjer omkring stævner.
Som noget nyt er det lykkedes klubben at få plads i Vesthallen til indendørstræning. Dette gør det muligt at
træne med bander, som mange har
savnet. Alle ungdomshold træner
mandag.

Vi fik en lidt sløv start med mange
restriktioner grundet corona. Alligevel har børn og voksne mødt glade
og engagerede op til træning.
Alle hold har været ude at spille
stævner og selv om det ikke helt er
det samme, når man skal holde afstand, er det dejligt at se så stor en

Badminton
Vi spiller på FGU-skolen i Ottestrup
og på Vestermose Natur- og Idrætsfriskole.
Kontakt Camilla, hvis I gerne vil
have en tid.

Udgivelsestidspunkter for ”Vestermose Lokalblad i 2021:
Nr. 2 omdeles i uge 23-24 (deadline 16/5)
Nr. 3 omdeles i uge 42-43 (deadline 26/9)
Materiale sendes til redaktør Pia Hassel – hassel@dlgmail.dk.
Deadlines skal overholdes af hensyn til bladets produktion. Indlæg der
modtages for sent medtages kun efter aftale med redaktøren.
Alle kan købe sig spalteplads i bladet til indhold af almen interesse for
områdets beboere.
Bladet optager annoncer fra lokale virksomheder, foreninger o.l.
Kontakt redaktøren for at høre nærmere – 200 kr. pr. ½ side
Layout og tryk: FGU Slagelse.
Omdeling: 8. klasse på Vestermose Natur- og Idrætsfriskole
Udgivere: Vestermose Idrætsforening, menighedsrådene for Sønderup, Gudum og Nordrupvester sogne samt Vestermose Lokalråd.

FÅ FIBERNET TIL
DIN BOLIG I
SLAGELSE OPLAND!

Projektet omhandler de adresser, som er markeret med rødt på kortet.

Fibia er i øjeblikket ved at undersøge,
om interessen i Slagelse opland er
stor nok til, at vi kan etablere fibernet.
Du kan være med til at få
fremtidens internet til dit lokalområde
ved at bestille senest 31. marts 2021.

Bestil på fibia.dk/slagelseopland eller 70 24 24 45.

Affaldsindsamling 2021
Danmarks Naturfredningsforenings
årlige affaldsindsamling er planlagt
til at finde sted i uge 15 i år.

så vi har så mange landsbyer som
muligt med.
Sammen med Slagelse Kommune
sørger lokalrådet for handsker,
sække og et begrænset antal
trafikveste og opsamlere.

Lokalrådet har besluttet at følge op
på sidste års indsamling og opfordre
til at vi alle giver en hånd til vores
lokalområde og naturen
Lørdag den 17. april 2021
Lokalrådet tilmelder officielt en eller
flere affaldsindsamlinger i området.
Præcis hvor afhænger af interessen
og det offentliggøres ved opslag på
Facebook.
De officielle indsamlinger starter kl.
9.30 med morgenkaffe og slutter ca.
kl. 11.30 samme sted, hvor vi samler
det indsamlede skrald sammen.

I 2020 blev der samlet affald
sammen i og omkring Sønderup,
Hallelev og Nordrup, hvor billederne
i dette indlæg er fra.
Vi håber at rigtig mange vil støtte
op om de lokale arrangementer
denne dag.

Har du også lagt mærke til det?
Vestermose Lokalråd har fået et
logo. Det har vi ønsket os længe, for
vi tror på, at det er endnu en god
måde at synliggøre os på.

Lad os se, hvor mange landsbyer vi
kan få med den 17. april. Lokalrådet
sørger for morgenkaffen alle de
officielt tilmeldte steder. I skal blot
kontakte Anja Krag (mobil 2764
6046), så vi har en kontaktperson.
Tilmelding af indsamlinger kan ske
på www.affaldsindsamlingen.dk,

Logoet er tegnet af VASAC, der
beskæftiger personer, som ikke kan
opnå ansættelse på
arbejdsmarkedet på
normale vilkår.

Hvis ikke andet er oplyst, afholdes
aktiviteterne i Sønderup mødesal,
Sønderupvej 4, 4200 Slagelse
Omdeling af Lokalblad
Alle, der bor i Sønderup, Nordrup og
Gudum kirkesogne, får omdelt Lokalbladet af 8. klasses elever fra vores lokale skole. Bor man uden for
disse sogne, er man altid velkommen til at besøge kirkerne og tage
Lokalbladet, der ligger fremme til uddeling i de tre kirker. Eller man kan
gå ind på kirkernes hjemmeside:
www.soenderupkirke.dk
Corona
Alle aktiviteter er under forudsætning
af, at coronasituationen tillader det.
Børneklub

Børneklubben
mødes den 1.
lørdag i måneden kl. 10.00.

Evergreen-koret
Har øveaftener onsdage kl. 19 -21
Koret er under ledelse af musikpædagog og organist Henning Vilén,
tlf. 23 43 90 42
Kontaktperson: Frank Pedersen, tlf.
41232133

Landsbykællingerne
Landsbykællingerne mødes i Henrys
Hus, Nordrupvej 34, hver tirsdag
mellem kl.13-16.
Alle er velkomne til at deltage i et
hyggeligt og uforpligtende samvær.

Strikkecafé
Hver anden torsdag i ulige uger fra
kl.14-16.
Følg med på børneklubbens Facebook-side: ”Sønderup Kirkes Børneklub

Kontaktperson Kirsten Christensen
58267157

Juleaften Drive- in i Gudum
Der var meget få, der vovede at
holde gudstjenester juleaften.
I Gudum havde vi drive-in gudstjeneste som noget helt nyt. Man
kunne sidde i bilen og høre bilradio med live transmission på en
lokal FM-frekvens og man kunne
synge med.
Det var hyggeligt. Og ja, der blev
dyttet til sidst.
Tommy Toudahl Corfixen
Sognepræst

Kirkernes kontaktoplysninger:
www.soenderupkirke.dk
Sognepræst Tommy Toudahl Corfixen
Træffetider: Alle hverdage undtagen mandag. Tlf. 2345 6886 – mail: ttc@km.dk
Graver i Nordrup og Gudum kirker:
Martin Hoffmann, tlf. 29852754. Fri mandag
Graver i Sønderup kirke:
Per Larsen tlf. 42914179. Bedst kl. 08-09 og 15-16 på arbejdsdage. Fri mandag
Menighedsrådsformænd:
Sønderup: Frank Pedersen, tlf. 41232133, mail: fepart1@hotmail.com
Nordrup: Anna Müller, tlf. 23300519, mail: annanordrup@icloud.com
Gudum: Jørgen Frisbjerg Nielsen, tlf. 58267004, mail: j.frisbjerg@mail.tele.dk

Gudstjenesteliste for Sønderup-Nordrup og Gudum pastorat marts - juni 2021
Sønderup

Nordrup

10.30
Kirkekaffe

14.3

10.30
Kirkekaffe

21.3
28.3

Palmesøndag

1.4

Skærtorsdag

2.4

Langfredag

4.4

Påskedag

5.4

2. påskedag

10.30
Kirkekaffe
16.30
10.30
10.30
10.30
10.30
Kirkekaffe

11.4
18.4

9.00

GMR

10.30
Kirkekaffe

25.4
30.4

Bededag

1.5

Konfirmation

13.00

2.5

Konfirmation

10.00

8.5

Konfirmation

13.00

9.5

Konfirmation

10.00

13.5

Kr. Himmelfart
Konfirmation

10.30

10.00
10.30
Kirkekaffe

16.5
23.5

Pinsedag

24.5

2. pinsedag

30.5

10.30
19.00
Kirkekaffe
9.00

GMR
10.30
Kirkekaffe

6.6
8.6

Konfirmandteater

19.00
10.30
Kirkekaffe

13.6
20.6

Gudum

19.00
Kirkekaffe

7.3

10.30
Kirkekaffe

27.6

GMR: Tjenesten ved Gitte Marie Rasmussen
Kirkebil kan bestilles på tlf.: 58 53 53 53

9.00
GMR
Kirkekaffe

Det sker i Vestermose……
Vestermose summer af liv og virkelyst, så her er et samlet overblik over de
mange aktiviteter, som du kan deltage i – lige til at hænge op på køleskabet.
Mange af arrangementerne og aktiviteterne kan du læse mere om inde i bladet.
Alle er velkomne. Har du lyst til at være med, kan du bare møde op ☺
CORONA-RESTRIKTIONER OG
AFLYSNINGER KAN FOREKOMME –
HOLD DERFOR ØJE MED
HJEMMESIDER OG ANDEN
INFORMATION

Aktiviteter på ugebasis
Mandage kl. 16.30-18.00

Fodbold børnehold

Vesthallen, Slagelse

Tirsdage kl. 13.00-16.00

Landsbykællingerne

Henrys Hus i Nordrup

Tirsdage kl. 15.30-17.00

Spring (fra 0.-6. klasse)

VNI Gynnastiksalen

Tirsdage kl. 17.00-18.00

Spilopper (3-6 år)

VNI Gymnastiksalen

Tirsdage kl. 19.00

Linedance

VNI Gymnastiksalen

Onsdage kl. 20.00

Oldboys

FGU-skolen Ottestrup

Onsdage kl. 18.00-19.30

Showholdet

VNI Gymnastiksalen

Onsdage kl. 19.00-21.00

Evergreen-koret

Mødesalen i Sønderup

Torsdage kl. 14.00-16.00 (ulige uger)

Strikkecafé

Mødesalen i Sønderup

Torsdage kl. 19.00-20.30

Voksenhold

VNI Gymnastiksalen

Aktiviteter på månedsbasis
Marts

Lørdag den 6.

kl. 10-12

Marts

Tirsdag den 16.

kl. 18

Marts

Torsdag den 25. kl. 19

April

Lørdag den 3.

kl. 10-12

April

Lørdag den 17.

kl. 9.30-11.30 Affaldsindsamling

Maj

Lørdag den 1.

kl. 10-12

Børneklub

Mødesalen i Sønderup

Juni

Lørdag den 5.

kl. 10-12

Børneklub

Mødesalen i Sønderup

Børneklub
Lokalrådet Borgermøde
Vestermose
Idrætsforening Generalforsamling
Børneklub

Mødesalen i Sønderup
Hallelev Forsamlingshus
Klubhuset, Hallelevvej 30
Mødesalen i Sønderup

