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Næsbyskov Forskole 
v/ Knud Bruun Rasmussen 

Fra omkring 1889 var der indrettet 
en pogeskole i Næsbyskov. 

Frederikke Emma Petra Kjølner 
kom til Næsbyskov i 1889 og vir-
kede her i mere end 30 år som po-
geskolelærerinde. Hun var født 
14.10.1854 i Vordingborg, hvor 
hendes far var toldassistent. Se-
nere flyttede familien til Nysted. 
Det var herfra, Frederikke Kjølner 
kom til Næsbyskov i 1889. 

Ifølge folketællingen 1890 boede 
hun på matrikel 28 i Næsbyskov. I 
de senere folketællinger fra 1901 
og frem er matriklen ændret til 4a, 
og senere 4d. Det var på denne 
matrikel, Sorterup-Ottestrup Kom-
mune opførte en ny skole, der her-
efter blev benævnt Næsbyskov 
Forskole. 

Matrikel 28 og 4a ligger lige over-
for hinanden på vejen, der fører 
igennem den lille landsby. 

Frederikke Kjølners årlige ind-
komst blev i 1916 ansat til 1300 
kroner. Hun betalte 12,12 kroner i 
statsskat og 30,01 kroner i kom-
muneskat. I 1920 standsede hun 
som lærerinde i Næsbyskov For-
skole og flyttede til Slagelse, hvor 
hun døde 31.1.1924 i en alder af 
70 år. 

I december 1920 blev det ledige 
embede ved Næsbyskov Forskole 
besat af Ebba Jensen. Hun var 
født 8.3.1895 i Hejninge. Hun var 
uddannet på Københavns Forsko-
leseminarium, hvor hun fik sin ek-
samen i 1916. Hun havde endvi-
dere et gymnastikkursus på Sorø 
Højskole og et tegnekursus på 
Teknisk Skole i Slagelse. I decem-
ber 1916 blev hun ansat som for-
skolelærerinde i Yderby. 

Ebba Jensen blev gift med byg-
ningskonstruktør Asbjørn Andre-
asen i maj 1923. I Næsbyskov hu-
skes hun derfor som fru Andre-
asen. Ved siden af arbejdet som 
forskolelærerinde virkede hun som 
organist ved Sorterup Kirke. 

Næsbyskov Forskole blev nedlagt i 
januar 1956, da den nye central-
skole blev åbnet. Børnene fra om-
rådet blev transporteret til den nye 
skole gennem en skolebusordning, 
der kom til at dække de to sogne 
fra nord til syd. 
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Folder om Vestermose 

Lokalrådet har gennem længere tid 
arbejdet på at lave en folder, som 
skal præsentere alt det Vestermose 
kan og består af. Planen er, at folde-
ren bl.a. kan anvendes i forbindelse 
med hushandler, og en række ejen-
domsmæglere har udtrykt interesse 
for en sådan informationskilde om 
lokalområdet. 

Folderen er ved at tage sin form, og 
Lokalrådet arbejder sammen med 
MËRK Designstudio i Slagelse om 
folderens layout. 

Sikkert er det dog, at folderen skal 
præsentere vores lokalområdes 
mange muligheder og servicetilbud, 
og at den ene side af folderen (som 
er i A3-format) reserveres til et kort 
over hele området med markering af 
fx gårdbutikker, idrætsfaciliteter, 
servicevirksomheder, skole, børne-
have og meget andet. 

 

 

 

 

 

Vi kan ikke gøre 
folderen færdig uden dit bidrag!  

Derfor prøver vi igen at søge efter 
idéer til, hvad der skal præsenteres 
på siden med kortet.  

Tanken er en ”nål” i kortet med hen-
visning til en lille boks, hvor der skal 
skrives fx hvad det er, man finder 
det givne sted og kontaktinformation 
o.lign. 

Det kunne være virksomheder,  
shelterpladser, vandrestier og meget 
andet. 

 

 

Kontakt Anja Krag,  
anjakrag @mail.dk, hvis du vil vide 
mere. 

Nyt fra Vestermose Lokalråd 

Det første udkast til fol-
der, som nu får en 
”make-over” af MËRK 

 

Vil du eller din virksomhed 
med på kortet? 
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Borgermøde  

Lørdag den 19. november 2022 

Afholdes på Vestermose Natur- og Idrætsfriskole kl. 10-13. 

Kom og få en status på arbejdet med den lokale 

udviklingplan (LUP). Du kan møde arbejdsgrupperne og 

høre om deres visioner og handleplaner. Der vil også blive 

rig mulighed for at få dine idéer med i arbejdet. 

Det sker:  

• I kan møde dem, som er aktive i at udarbejde lokaludviklingsplanen - både de 

lokale ildsjæle og de kommunale ansatte, som er engageret i arbejdet 

• På borgermødet kan vi vise en ”råskitse” af udviklingsplanen, som den ser ud 

nu, når vi for første gang samler alle arbejdsgruppernes arbejde. 

• De arbejdende grupper fortæller om arbejdet og processen, og de kommer 

ind på, hvad det vil sige at være med i en arbejdsgruppe. 

• Vi skal drøfte, om og hvilke andre emner, der mere skal med i LUP’en, det 

kunne fx være fælles energiløsninger i landsbyerne og erhvervsstrategi. 

• Vi præsenterer konceptet ”Borgerne Bestemmer” – en mulighed for at få en 

pose penge til konkrete projekter i området, som kan komme os alle til gavn.  

• Der bliver et inspirerende oplæg om lokaludvikling i andre landområder – 

måske endda fra et sted, der minder om Vestermose. 

Sæt kryds i kalenderen  

 

Planlægningen er i gang og det endelige program offentliggøres 

på Vestermoses hjemmeside i Ugeavisen og på facebook. 

 

 

 

 

 

 

Opstart af arbejdsgruppe om bosætning 

Projektgruppen har besluttet, at det er relevant også at arbejde med 

bosætning i den lokale udviklingsplan. Her kan der arbejdes med, hvad det 

er, der gør det attraktivt at bosætte sig i Vestermose, hvordan det kan 

styrkes samt hvad der skal arbejdes på at forbedre. 

Kunne det være noget for dig at deltage i denne arbejdsgruppe,  

så kontakt Anja Krag, anjakrag@mail.dk eller 27646046.  
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Vestermose-safari 

Vestermose er et stort ”land” med en 

varieret natur og et kuperet terræn.  

Det fik de knap 25 deltagere i Ve-

stermose-safari lørdag den 3. sep-

tember syn for sagn for, da lokalrå-

det, lille Valby og kommunen arran-

gerede turen gik rundt på egnen. 

Som en ekstra bonus for Vester-

mose-borgerne omfattede turen dele 

af Lille Valby, som Vestermose ar-

bejder sammen med om Den Lokale 

Udviklingsplan. 

 

Ll Valby afgang - knap 25 beboere fra 

Vestermose og Lille Valby var med, da 

bussen fra Skælskør Busmuseum afgik 

fra Lille Valby Forsamlingshus. 

Og om denne skulle det også 

handle. Under opholdene ved eg-

nens kirker blev der berettet om de 

temaer, som et antal arbejdsgrupper 

just nu arbejder med – trafik, bosæt-

ning, lokalhistorie og natur & stier – 

ligesom rejsedeltagerne blev indbudt 

til at medvirke aktivt i grupperne.  

Bussen fra Danmarks Busmuseum i 

Skælskør – en komfortabel turistbus 

fra 1981 – stod ud fra Lille Valby 

Forsamlingshus under høj sol, pas-

serede Gudum Kirke og gjorde sit 

første ophold ved Ottestrup Kirke. 

 

Ved Nordrup Kirke fortalte Ole Vaarstø 

(th.), hvad arbejdsgruppen ”Natur & 

Stier” foreløbig er nået frem til af vandre-

muligheder i Vestermose. Tv. Slagelse 

Kommunes Finn Vedel Frederiksen, der 

sammen med kollegaen Anne Larsen 

Justiniano var med. 

For flere af ”nordboerne” var det en 

oplevelse at passere forbi Vestermo-

ses sydligste spids – Grøfte – og der 

var helt tavst i bussen, dan den vo-

vede sig ind i Sorø Kommune for på 

ny at vende tilbage til hjemligt land. 

Også Sorterup og Nordrup Kirker 

nød vores bevågenhed, og endelig 

gjorde bussen et kort ophold ved 

Nordskoven, der lige så stille vokser 

sig større nord for Slagelse. 

 

Frokosten blev indtaget ved Sorterup 

Kirke. 

Mætte af oplevelser og efter megen 

lokalsnak dagen igennem sluttede 

rejseselskabet af ved udgangspunk-

tet: Lille Valby Forsamlingshus. 
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Den lokale udviklingsplan 

Nu har vi i Vestermose siden maj arbejdet sammen med Lille 

Valby om den lokale udviklingsplan og det er nu tid til at 

præsentere arbejdsgrupperne, og et udpluk af deres visioner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedvarende energi, solcelleparker, vindmøller m.m. 
Vision: Borgerne i Vestermose og Lille Valby ønsker at blive inddraget så tidligt som 

muligt, når der er virksomheder, lodsejere eller andre, som vil anlægge solcelleparker, 

vindmøller m.m.  

Det er vigtigt at bevare naturen og det flotte landskab, som findes i Vestermose og 

Lille Valby. Vedvarende energi er den rigtige vej, men det må ikke være til gene for 

borgerne, naturen og landskabsværdien. I forbindelse med etablering af vedvarende 

energianlæg skal det undersøges grundigt, hvordan borgerne i området kan få størst 

mulig medindflydelse og ejerskab til et kommende energianlæg.  

Ved etablering af solcelleparker skal investor forpligte sig til at yde økonomisk 

godtgørelse til lodsejere i en nærmere bestemt radius. Godtgørelsens størrelse bør 

fastsættes af to lokale ejendomsmæglere. Endvidere bør energiselskabet levere gratis 

strøm til de nærmeste lodsejere – det vil give mindre modstand – samt et bedre 

forhold parterne imellem. 

 

 

Trafikgruppen 
Vision: I fremtiden ønskes der mindre og langsommere trafik i Vestermose og Lille 

Valby. Området er geografisk ret stort med både store og små veje. Den tunge trafik 

skal ledes hen på de store veje, som er skabt til det, så der skabes større tryghed for 

de øvrige trafikanter. 

Der ønskes fokus på cykelstier i området - både for at forbedre trafiksikkerheden og 

folkesundheden. Derudover ønskes der bedre offentlig transport i området. 

Området er kendetegnet ved mange indfaldsveje til de større byer, det er derfor nemt 

at komme fra området og ind til indkøb, tog, kulturelle tilbud og tilkørslerne til 

motorvejen. Gode trafikale forhold har betydning for mange forskellige interessenter i 

området. Der er i øjeblikket tilflytning af børnefamilier, derfor skal det være trygt og 

sikkert at komme i skole og børnehave. Beboerne i området skal ligeledes kunne 

færdes trygt og sikkert på cykel og til fods langs vejene. 

Nogle af de væsentligst trafikale udfordringer er følgende veje/områder: 

- Valbyvej og Slagstrupvej 

- Vejene omkring Vestermose Natur- og Idrætsfriskole 

- Nykøbing Landevej og Holbækvej ved Slagelse by 

- Området omkring Cirkusland 

Arbejdsgruppen er i fuld sving med at udarbejde handleplaner, som kan bakke op om 

visionen og er meget interesserede i flere input fra jer, som bor i området. 
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Du kan stadig være med 

Hvis du har lyst til at være med i en af arbejdsgrupperne, er det ikke for sent. Det 

kan også være, at du har input, som du synes arbejdsgrupperne skal beskæftige 

sig med. Kontakt Anja Krag - anjakrag@mail.dk. 

-- 

Stier og Natur 
Visionen: Der skal være let og umiddelbar adgang til de sparsomme naturområder, 
der er i området, både til dagligt brug for de lokale beboere og mere overordnet i 
sammenhæng med naboområderne (‘Fra Vestermose til Storebælt’). Derfor skal 
sammenhængen med andre eksisterende sti/vandreruter tænkes med ind i 
udviklingen af nye stier. 
 
Adgangen til naturen ønskes forbedret ved at udvikle et godt stisystem. Det vil bl.a. 
øge trivslen og være med til at sikre og udvikle bosætningen i området. Et veludviklet 
stisystem kan i nogle områder give en lettere, sikrere og sundere skolevej samt kan 
styrke sammenholdet omkring skolen, idræt, mellem borgerne m.m. 
 
Vestermose ådal er meget langstrakt og opdeler området voldsomt, der ønskes at 
skabe bedre forbindelse over Vestermose ådal. Det vil gøre Vestermose Natur- og 
Idrætsfriskole mere central i området, og vil skabe en bedre sammenhæng for 
området. 
 
Generelt er adgangen til ådalene og skovene begrænset, hvilket bl.a. skyldes at det 
primært er private lodsejere, der ejer jorden. I forbindelse med at skabe flere stier og 
dermed adgang til naturen, er der flere interessenter, som skal tænkes ind i arbejdet - 
det er især lodsejerne og Slagelse Kommune, men der kan også være andre 
interessenter som fx Friluftsrådet og Dansk Vandrelaug. 

Lokalhistorie 
Vision: Vestermoses identitet som lokalområde skal styrkes med henblik på at skabe 

”lokalt ejerskab” blandt eksisterende og kommende borgere og facilitere fællesskaber 

og initiativer, der kan række ud over den enkelte landsby, henholdsvis sogn. 

Vestermoses identitet kan styrkes gennem fortællingen om baggrunden for 

lokalområdets ”sammenhængskraft”, der i sin tid blev skabt gennem samarbejder 

sognene imellem; samarbejder, der kulminerede med dannelsen af Vestermose 

Sognekommune 1966-1970. 

Dernæst skildres Vestermose gennem beskrivelser af de fællesskaber, kommune og 

sogne har dannet rammerne om gennem tiderne, herunder kirkesogne og 

skolevæsen. Det kan fx ske gennem vidneudsagn fra ældre beboere, der har tilbragt 

hele eller det meste af deres tilværelse her – helst ét vidne fra hver by. 

Ud over at være en del af LUP’en kan materialet anvendes til formidling på anden vis i 

form af foldere eller turistguider, gerne samordnet med arbejdsgruppen for ”Natur og 

Stier”. 

Arbejdsgruppen søger hjælp fra alle landsbyerne i området til at markere den 

historiske anvendelse af bygningerne på kort. Måske er det noget for dig? 
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Jubilæumsfest på Ve-

stermose Natur- og 

Idrætsfriskole  

I august 2022 rundede Vestermose 

Natur- og Idrætsfriskole (VNI) 10 år 

som friskole. Jubilæet blev fejret den 

19. august, hvor der dagen igennem 

var besøg af tidligere ansatte, besty-

relsesmedlemmer, samarbejds-

partnere samt dimitterede elever, 

mens aftenens fest var for nuværen-

de elever, forældre og søskende.  

Fra 18 til 192 elever  

For 10 år siden åbnede VNI dørene 

for 18 elever fordelt på 5 årgange fra 

0.kl. til og med 4.kl.  

Hvad der startede som et projekt 

med små samlæste klasser, har 

henover årene udviklet sig til en 

veletableret og velfungerende frisko-

le med 192 elever fordelt på 10 klas-

setrin og egen børnehave med 40 

børn. Både skole og børnehave har i 

dag venteliste og der er så godt som 

fuldt hus i alle klasser.   

Men projektet var aldrig lykkedes 

uden den flok af ildsjæle – forældre, 

bestyrelse og lokale, der gennem 

årene har ydet frivillig arbejdskraft 

for at få visionen til at lykkes.  

Natur og bevægelse  

På første skoledag i 2012 plantede 

eleverne et æbletræ på skolen og 

siden er der blevet plantet et nyt træ 

for hver årgang, der starter på VNI. 

Og netop æblet omgivet af glade 

børn i bevægelse er symbol for sko-

lens værdier og således også er en 

del af skolens logo.  

At natur og idræt ind-

går i friskolens navn 

er ikke tilfældigt. Alle 

klassetrin har udover 

de to timers idræt om 

ugen, en ekstra lektion med yoga for 

de små og core-træning for de store 

elever. Bevægelse er også en natur-

lig del af al øvrig undervisning, lige-

som naturen inddrages i stor stil 

specielt i faget Natur i Praksis, som 

alle klasser fra 0. til og med 6. klas-

se har på skoleskemaet én hel dag 

om ugen.  

Danmarks bedste friskole  

‘Visionen er stadig at blive Dan-

marks bedste Friskole’, siger skole-

leder Søren Hesselberg i sin tale til 

jubilæet og fortsætter: ‘Vi har Det 

grønne flag, vi er 2030-certificeret 

Verdensmåls skole, men vi vil mere 

end det... Det er som en tur i sko-

ven: Vi kender målet, men vi er ind-

imellem nødt til at gå ind ad små 

skovstier, der måske ender blindt, 

eller fjerne forskellige sten eller væl-

tede træer på vejen mod vores mål, 

men det er vi klar til og vi ser fremad 

mod de næste ti år’.   

Jubilæumsfesten var fyldt med akti-

viteter i fællesskabets tegn. Eleverne 

havde øvet dans og sange, som de 

fremførte udendørs for et begejstret 

publikum. Aftenen sluttede med 

spisning, disko og masser af snak 

og leg. Alt i fællesskabets tegn, 

præcis som værdierne på den lille 

Friskole nord for Slagelse grunder i.  

For yderligere information kontaktes 

skoleleder Søren Hesselberg på tlf.: 

29 34 34 32 (tast 2). 
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Vinterarrangement: 

Vin og Honning 

Kom og hils på lokale 

vin- og biavlere 

Denne vinter bliver der 

mulighed for at møde 

nogle af de lokale 

producenter af vin og honning. 

Det sker 

Torsdag den 26. januar 2023 kl. 19 

i mødesalen i Sønderup. 

Her vil der blive budt på 

smagsprøver og finurlige fortællinger 

om det at være producent af 

nicheprodukter. 

Lokalrådet sørger for kaffe og kage 

samt kolde drikke. 

Tilmelding er ikke nødvendig. 

Vi glæder os til at se jer til vinterens 

lokale arrangement. 

 

 

 

Er der stemning for et: 

”Vestermosemarked”? 

I Lokalrådet arbejder vi blandt andet 

for at udbrede kendskabet til alt det 

vores lokalområde har at byde på, 

og vi vil i den forbindelse gerne 

undersøge, om der er stemning for 

at arrangere et marked i løbet af 

2023. 

Her kunne man fx  

- møde lokale fødevareproducenter  

- lave plantesalg 

- sælge håndarbejde/husflid 

- præsentere arbejdende værksteder 

…og meget mere. 

Hvis du synes om tanken og evt. 

kunne tænke dig at være med til at 

deltage i eller arrangere et sådant 

marked, så kontakt Lokalrådet med 

idéer og input. 

 

Arrangementer fra Vestermose Lokalråd 

Lokalråd 
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Hallelevvej 30, Hallelev, 
4200 Slagelse  
www.vestermose-if.dk 

Nyt fra Vestermose IF😉 

Så er sensommeren gået på held og 
vi slutter en dejlig og oplevelsesrig 
fodboldsæson af for denne gang. 
Tak til alle de trofaste spillere. Dejligt 
at se så mange på banerne i alle al-
dre. Stor tak til jeres forældre for de-
res store opbakning til kampe som til 
træningerne – det er så rart at se jer. 
Og en stor tak til vores trænere. 
 
Tag et kig på vestermose-if.dk 
Her vil der komme nyheder op – I 
kan se alle vores hold med beskri-
velser af disse samt tilmelde sig 
hold. 
 
HUSK!! Vi kan altid bruge ny inspira-
tion, nye hold og nye trænere. Så 
går du med en god idé og har lyst til 
at prøve det af, så giv os et kald. 
  
God vintersæson og på gensyn fra 
bestyrelsen 

Du kan følge os på 
de forskellige  
sociale medier  
 
 
 

 Vestermose IF 
Vestermose If Fodboldklub 

 vestermoseif 

 
Spring-Camp 
Den 11.-12. juni blev der afholdt 
Spring-Camp i Vestermose IF. 

  
Dagen startede med, at alle fandt 
deres soveplads og kom på plads, 
herefter blev alle forældre sendt 
hjem. 
 
Selve campen startede ud med 
spring, der er blevet øvet masser af 
forskellige spring og alle deltagere 
gav den max gas. Vi har øvet alt fra 
vejrmøller til forlænner og backflip. 
 
Imellem springtræningerne var der 
showdance. Her blev deltagerne in-
troduceret til vores showhold og 
lærte en hel dans på ganske kort tid. 
 
Imellem træningerne var der en 
masse hygge og leg med alle ven-
nerne. 

Bestyrelsen 

Formand: Christina Anderson 

christinaand@hotmail.com 

Næstformand: Helena B. Hesseldahl,  

baggegaarden-prip@live.dk 

Gymnastikformand: Katja Hønningen, 

hoenningen@yahoo.dk 

Fodboldformand:  

Kristian Troelsen Bodal-Lauridsen 

kl@doennerup.dk 

Kasserer: Ditte Hrenczuk 

lykkethomsen@hotmail.com 

VESTERMOSE IDRÆTSFORENING 
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Campen blev afholdt på Vestermose 
Natur- og Idrætsfriskole. Vi havde 
fået lov til at låne deres lokaler og 
køkken, så vi havde rigtig god plads. 
Vi spiste alle sammen sammen i 
skolekøkkenet og efter sidste træ-
ning blev der lavet bål og ristet 
skumfiduser. 
 
Alt i alt en skøn camp med glade, 
energifyldte og fantastiske børn - vi 
gentager succesen i 2023. 
 
Nærmere dato bliver meldt ud på ve-
stermose-if.dk. 
 

 
Gymnastiksæson 22/23 
Gymnastiksæsonen startede i sep-
tember og løber til medio april. 
 
Sæsonen sluttes af med Gymnastik-
opvisning på FGU-skolen i Ottes-
trup. Datoen udmeldes senere. 
 
Spilopper 3-6 år 
Spilopperne er gymnastikholdet for 
de mindste i aldersgruppen 3-6 år 
Børnene skal selv kunne være i hal-
len, da holdet er uden forældre.  
Vi laver sanglege og får rørt hele 
kroppen. Vi øver vores motorik og 
prøver forskellige former for gymna-
stik. Vi skal lave kolbøtter, løbe og 
have det sjovt. Vi bruger airtrack, 

trampolin og en masse forskellige 
redskaber. 
 
Vi træner onsdage kl. 16:45-17:45, i 
gymnastiksalen på Vestermose Na-
tur- og Idrætsfriskole 
 
Det koster 550 kr. for en sæson, 
med i prisen er bluse til opvisningen. 
 
Træner: Helena 
Hjælpetrænere: Steffi og Julie 
 
Spring 0-6 klasse 
Springholdet er for 0.-6. klasse, hvor 
både drenge og piger er velkomne til 
sjov og hyggelig træning. 
 
Vi starter fra bunden med de mest 
basale spring og arbejder os frem i 
det tempo, som passer hver enkelt. 
Vi skal lære alt fra at lave kolbøtter 
og vejrmøller til kraftspring og salto.  
 
Vi skal styrke vores krop og øve 
hånd- og hovedstand og smidighed. 
Vi varmer op og laver styrkeøvelser 
før hver træning, så vi ikke kommer 
til skade.  
 
Vi træner hver tirsdag kl. 16:00-
17:30 i gymnastiksalen på Vester-
mose Natur- og Idrætsfriskole. 
 
Kontingent er 550 kr. for en sæson, 
med i prisen er bluse til opvisningen. 
 
Træner: Katja 
Hjælpetræner: Anne 
 
Voksenholdet 
Et motionshold hvor alle voksne kan 
være med – også begyndere. 
Glad gymnastik og god motion for 
alle – unge som ældre. 
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Der bliver lagt vægt på sammenhold 
og sjov på holdet, vi tager hensyn til 
evt. skavanker. Kan du ikke være 
med, laver du bare andre øvelser 
imens. Vi varmer op med floor-
ball/stikbold. Vi styrker kroppens mu-
skelgrupper, kondition, styrke og ba-
lance og det giver sved på panden. 
 
Medbring indendørssko og vand-
dunk. 
 
Mød op hver torsdag kl. 19:00-20:30 
i gymnastiksalen på Vestermose Na-
tur- og Idrætsfriskole. 
 
Kontingent: 550 kr. 
 
Træner: Anita 
 
Showholdet 
Har du rytme i kroppen? Kan du ikke 
sidde stille, når musikken spiller og 
elsker du at være sammen med an-
dre danseglade piger og drenge – så 
det med at få kridtet danseskoene, 
få gang i benene og komme af sted 
til showdance.  
 
Vi vil elske at få dig med på holdet. 
Alderen hedder fra 5. klasse til man 
ikke kan danse længere. 
 
Vi træner hver onsdag kl. 18:00-
19:30 på Vestermose Natur- og 
Idrætsfriskole. 
 
Det koster 550 kr. for en sæson, 
med i prisen er bluse til opvisningen. 
  
Trænere: Nanna og Mette 
 

Vestermose IF til fodboldstævne i 

Jylland 😊 

Tidlig morgen den 28. august drog 
13 friske drenge, en flok søskende 
og forældre med bus fra Vestermose 
til Pandekage Cup i Holsted. 
 
Undervejs på køreturen blev der 
hygget med boller, juice og kaffe og 
drengene havde sommerfugle i ma-
ven og var spændte på, at skulle 
spille i ”det mørke”.   
 
Drengene var tilmeldt i U9- og U11- 
rækken og hvert hold spillede fem 
kampe. Drengene kæmpede godt og 
spillede nogle jævnbyrdige kampe.  
 
Begge hold spillede tre kampe uaf-
gjort, vandt og tabte en enkelt. Så 
kampene var jævnbyrdige. 
 

 
Efter kampene var der pandekager 
til alle og autografer og tricks hos 
”Brizze” (landsholdsspiller i inden-
dørsfodbold). Det var en fin ople-
velse og måske noget, der skal gen-
tages på sigt. 
 
Turen hjem mod Sjælland gik med 
slikpose til børnene og en bus fuld af 
trætte børn og voksne. 
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Indendørsfodbold 

 
 
U5-U6-U7 
Vi træner indendørs november til 
marts på FGU-skolen i Ottestrup 
Tidspunkt kommer snarest 
 
For de små spillere på dette hold 
handler det mest om at bliver fortro-
lig med bolden og have det sjovt. 
Alle er velkomne – både piger og 
drenge. 
 
Trænere: Katharina, Alexander, 
Steen og Kristian. 
 
Kontingent: 
Indendørs: 200 kr. 
 
U8-U9-U10-U11 
Vi træner indendørs onsdag kl. 16-
18 fra november til marts i Vesthal-
len i Slagelse 
 
Trænere: Jesper, Allan, Bo og 
Tommy 
 
Kontingent: 
Indendørs: 400 kr. 
 
Oldboys 
Vintersæson spilles indendørs ons-
dag kl. 20-22 i perioden november til 
marts. Der spilles på FGU-skolen i 
Ottestrup. 

Træner: Klaus (tlf. 29486681) 
 
Kontingent: 
Indendørs: 600 kr.  
 
Badminton 
Er I en gruppe venner, 
der gerne vil motionere 
sammen og have det 
sjovt, så har vi baner til 
jer på FGU-skolen i Ottestrup 
mandag, tirsdag og onsdag. 
 
Sæsonen går fra september til og 
med april. 
 
Børnebadminton i 
Vestermose  
Er du fra 6-12 år og 
har du lyst til at 
prøve at spille bad-
minton, er mulighe-
den der nu. 
 
Vi holder en lille "børnebadmin-
tondag" på FGU-skolen i Ottestrup 
torsdag i efterårsferien den 20/10 fra 
kl. 15.30-17.30. 
 
Har du lyst til at være med eller 
spørgsmål, så tag fat i Allan (Sigfred 
og Ludvigs far) på: 6178 2813 
 
Træning er uden træner 
Vestermose Idrætsforening kan des-
værre ikke tilbyde badmintonspil-
lerne assistance af en træner.  
Holdene klarer sig selv og det er der 
rigtig mange, der synes er fint. 
 
Kontingent: 800 kr. pr. bane. 
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NB!!! Info om badminton på FGU-
skolen - Skolen er aflåst  
Udlevering af nøglebrik sker på 
FGU-skolen. 

Det er Søren fra FGU, der står for 
udleveringen. Der er et depositum 
på nøglebrikken på 100 kr., som ind-
betales til Kristian på MobilePay. 

Tilmelding og betaling  
Der er to links på hjemmesiden, som 
gør det nemmere for jer udøvere at 
tilmelde og betale. 

VIF’s skraldeindsamlingsdag 

VIF har afholdt skraldedag, hvor vi 
samlede skrald til fordel for idræts-
foreningen. 

Desværre var der ikke så mange til-
meldte, som vi kunne have ønsket 
os. Det var dog en rigtig hyggelig 
dag og en stor tak skal der lyde til 
dem, der mødte op og deltog.  

Udgivelsestidspunkter for ”Vestermose Lokalblad i 2023: 
Nr. 1 omdeles i uge 6-7 (deadline 15/1) 
Nr. 2 omdeles i uge 23-24 (deadline 14/5) 
Nr. 3 omdeles i uge 42-43 (deadline 24/9) 

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 

Omdeling: 7. klasse på Vestermose Natur- og Idrætsfriskole 
Udgivere: Vestermose Idrætsforening, menighedsrådene for Sønderup, 
Gudum og Nordrupvester sogne samt Vestermose Lokalråd. 
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Menighedsrådene i Sønderup, Nordrup og Gudum inviterer til sogneaftner i 
Sønderup, i sæsonen 2022/2023. 
I forbindelse med arrangementerne bliver der indbudt til gratis spisning kl. 18.00. 
Alle arrangementer starter kl. 19.00 - enten i kirken eller i mødesalen. Alle er 
velkomne, gratis entré, tilmelding påkrævet. 

Tilmelding senest 14 dage før på tlf. 42149199 el. mail: dittecorfixen@gmail.com 

12. oktober
2022
kl. 19.00

Foredrag ved Forfatter Peter Løhr med afsæt i romanen 
’Hulemennesket’ 

Med afsæt i sin anmelderroste roman om 
Lundbyes liv, ’Hulemennesket’, tager Peter Løhr 
os i dette billedforedrag med tilbage til 
Guldalderen for at forstå, hvordan en lille gruppe 
1800-talskunstnere har haft afgørende 
indflydelse på nutidens værdier og forståelse af 
”det danske”. 

17. 
november 
2022 
kl. 19.00 

Kunstner Leif Nielsen, ’Kunstner ved tilfælde’ 
Drømmen om at overtage Sønderup 
vognmandsforretning gik heldigvis ikke i 
opfyldelse. Da Leif først havde sluppet 
lastvognsrattet blev han af uransagelige veje 
ført ind på en noget mere snoet og hullet vej, 
der førte til en international kunstnerisk karriere 
med udstillinger rundt omkring i verden. 

15. 
december 
2022 
kl. 19.00 

Julearrangement med koret Evergreen og forskellige solister 
Julekoncert med koret Evergreen hvor bl.a. 
præsten, menighedsrådsformanden og 
korsangere vil levere et brag af smukke solist 
optrædener.   

19. januar
2023
kl. 19.00

Godsejer Birgitte Dinesen ”Kammerdamen med knald på” 

En aften i spændende selskab med godsejer på 
Kragerup gods Birgitte Dinesen som både er en 
kreativ ildsjæl og udøvende billedkunstner.    

23. marts
2023
kl. 19.00

En musik- og sangaften med sognepræst Tommy Corfixen & 
organist Henning Vilén. 
Vi gentager succesen!  
Corfixen & Vilén vil præsentere 
eksempler på musikkens møde 
med det guddommelige. 
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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 elever fra vores lokale 
skole. Bor man uden for disse 
sogne, er man altid velkommen til at 
besøge kirkerne og tage Lokalbla-
det, der ligger fremme til uddeling i 
de tre kirker. Eller man kan gå ind på 
kirkernes hjemmeside:  
www.soenderupkirke.dk 

Evergreen 
Har øveaftener onsdage kl. 19-21 
Koret er under ledelse af musikpæ-
dagog og organist Henning Vilén,  
tlf. 23439042 
Kontaktperson: Frank Pedersen,  
tlf. 41232133 

Landsbykællingerne 
Landsbykællingerne mødes i Henrys 
Hus, Nordrupvej 34, hver tirsdag 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. 

Kontaktperson: 
Kirsten  
Christiansen 
tlf. 58267157 

Kirkernes kontaktoplysninger: 
www.soenderupkirke.dk 
Sognepræst  
Tommy Toudahl Corfixen 
Træffetider: Alle hverdage undtagen 
mandag. Tlf. 22777678 
mail: ttc@km.dk 
Graver i Nordrup og Gudum kirker:  
Martin Hoffmann, tlf. 29852754.  
Fri mandag 
Graver i Sønderup kirke:  
Per Larsen, tlf. 42914179. 
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 
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LEONARD COHEN  
koncertgudstjeneste 

 

Sønderup kirke 
Torsdag 29. december kl. 19 

 
 

 
 

Tilmelding: 22777678/TTC@km.dk  
 Vi giver øl, vin og vand i 

mødesalen 
 

Vi ses! 
 

Sognepræst Tommy. T. Corfixen 
 

 
 

BOB DYLAN 
koncertgudstjeneste 

 

Sønderup - præstens have 
Torsdag 20. april opstart kl. 18 

 
 

 
 

Picnic madkurv.  Vi giver øl, vin og 
vand. Medbring gerne paraplystol 

 
Ingen tilmelding: 

22777678/TTC@km.dk  
Vi ses! 

 
Sognepræst Tommy. T. Corfixen 
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Gudstjenesteliste for Sønderup-Nordrup og Gudum november 2022 til marts 2023

Sønderup Nordrup Gudum

1.11

Pizza-gudstje-

neste for 

konfirmander nye 

og gamle

19.00

6.11 Alle Helgen 19.00 Kaffe 17.00 Suppe            

13.11                               
19.00        

(Kirkekaffe)

20.11            10.30

27.11 9.00 GMR            

4.12
10.30        

(Kirkekaffe)
           

11.12            10.30

18.12
10.30        

(Kirkekaffe)
           

24.12 Juleaften 15.15 16.30 14.00

25.12 1. juledag 10.30

26.12 2. juledag 10.30            

29.12
Koncert gudstj. 

Leonard Cohen
19.00                       

1.1 Nytårsdag            14.00

8.1 H3K
10.30        

(Kirkekaffe)
           

15.1
10.30        

(Kirkekaffe)

22.1          
10.30         

(Kirkekaffe)

29.1
10.30        

(Kirkekaffe)
           

5.2
19.00        

(Kirkekaffe)

12.2 10.30

19.2 Fastelavn
10.30        

(Kirkekaffe)

26.2
10.30        

(Kirkekaffe)

GMR: Tjenesten ved Gitte Marie Rasmussen

Kirkekaffe hver gang i Sønderup og Nordrup; Gudum første søndag i kvartalet

Kirkebil kan bestilles på tlf.: 58 53 53 53
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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 ☺  
 

 
 
 

 
 
 

 

Aktiviteter på ugebasis

….... U5-U6-U7 FGU-skolen, Ottestrup

Onsdage kl. 20.00-22.00 Oldboys FGU-skolen, Ottestrup

Tirsdage kl. 16.00-17.30 Spring (fra 0.-6. klasse) VNI Gynnastiksalen

Onsdage kl. 16.45-17.45 Spilopper (3-6 år) VNI Gymnastiksalen

Onsdage kl. 18.00-19.30 Showholdet VNI Gymnastiksalen

Torsdage kl. 19.00-20.30 Voksenhold VNI Gymnastiksalen

Tirsdage kl. 13.00-16.00 Landsbykællingerne Henrys Hus i Nordrup

Onsdage kl. 19.00-21.00 Evergreen-koret Mødesalen i Sønderup

Onsdage kl. 19.00-21.45 (ulige uger) Strik og Hygge i Nordrup Henrys Hus i Nordrup

Torsdage kl. 14.00-16.00 (ulige uger) Strikkecafé Mødesalen i Sønderup

Gym-
na-
stik 

Aktiviteter på månedsbasis

Oktober Torsdag den 20. kl. 15.30 Badminton, børn FGU-skolen, Ottestrup

November Torsdag den 17. kl. 19 Kunstner Leif Nielsen Sønderup

November Lørdag den 19. kl. 10-13 Borgermøde
Vestermose Natur- og 

Idrætsfriskole

December Torsdag den 15. kl. 19 Julearrangement Sønderup Kirke

Januar Torsdag den 19. kl. 19 Birgitte Dinesen Sønderup

Januar Torsdag den 26. kl. 19 Vin og Honning Mødesalen, Sønderup

Marts Torsdag den 23. kl. 19 Musik og Sang Sønderup
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