Sommer 2018

VESTERBØLLE SOGNS

Lokalblad

Konfirmation i Vesterbølle kirke 28. april 2018
Fra v: Thomas Felter, Jonas Hejlskov Sørensen, Adam Wridt Skammeritz,
Ida Rosenkvist Agergaard Kristensen, Zenta Berthelsen, Malene Areiter,
Amalie Kiib Bach og Stina Brandt Dyrvig Jensen

BEBOERFORENINGEN
Bestyrelsens konstituering - og en kort præsentation
Bestyrelsen har konstitueret sig med Brian Christophersen som
formand, Aase Møller som næstformand, Kenneth Persson som
kasserer og Karin Hasling som sekretær. Ann Ardal er menigt
medlem og ansvarlig for SMS-kæden.
Kort præsentation af bestyrelsesmedlemmerne:
Brian har boet i Vesterbølle i 9 år. Han bor på Tolshøj 47
sammen med sin kone og 3 børn. Han har været i bestyrelsen i 1 år, og er nu blevet formand.
Aase har boet i Vesterbølle i 7 år.
Hun bor på Tolshøj 7 og er gift med Karsten. Hun kommer oprindelig fra Holstebro og har 2 børn Carina på 26
og Rasmus på 22. Hun været i bestyrelsen 1 år.
Kenneth er tilflytter fra Aarhus sidste år, bosiddende på
den forkerte side af Lilleåen, dog tæt nok på, til at føle
sig knyttet til Vesterbølle…. og med typiske jyske gener,
så derfor lige en ”annonce”: Citroen C4 Hdi, med defekt
ledningsnet, perfekt som reservedelsbil. Sælges billigt...
Karin har boet i Vesterbølle siden 2/1-2017 på Vejgrenen 2. Hun er mormor til 3 børn, som også bor i byen og arbejder som præstevikar rundt omkring. Det er
Karin som skriver for Beboerforeningen i Lokalbladet.
Ann har boet i byen i godt 17 år. Hun er gift med
Thomas, som hun har to dejlige piger (Mia og Lykke)
sammen med. Til hverdag arbejder hun som ekspedient
hos Guldbageren i Viborg/Aalestrup.
Hanne Kudahl fortsætter som regnskabsfører uden for bestyrelsen.
Se adresseliste på bladets bagside.
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BEBOERFORENINGEN
Levende Landsby
Traditionen tro mødes vi og opstiller borde og telte om fredagen.
I år mødes vi fredag den 3. august kl. 15.30.

Husk tilmeldingen til fællesspisningen om lørdagen - af hensyn til
planlægningen senest torsdag den 2. august, men meget gerne før,
til Karin på 21721579. Pris 50 kr.

Spis og smut!
Børn og voksne laver mad og
spiser sammen i Sognehuset.
Mandag den 4. juni og
mandag den 2. juli.
Ingen Spis og smut i august.
Madholdet, der aftales fra gang til gang, mødes kl. 16.00.
Spisningen begynder kl. 17.30 og slutter senest kl. 19.00.
Alle aldersgrupper er velkomne til at være med. Pris 30 kr. for
voksne og 20 kr. for børn i alderen 3-12 år; børn under 3 år gratis.
Man kan tilmelde sig gennem facebookgruppen ”Aktiv i Vesterbølle” eller på sms til Rie Munk Friis (21714378) eller
Sonja Kristensen (28495122).
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BEBOERFORENINGEN
Evaluering af Levende Landsby
Vi afholder evalueringsmøde i Sognehuset tirsdag den 14. august.
Der er fællesspisning kl. 18.30, og evalueringen begynder kl. 19.30.

Foreningen er vært ved maden og kaffen. Medbring selv drikkevarer. Tilmelding til Karin på 21721579 senest den 9. august.

Sms-kæde
Vil du gerne have besked om foreningens arrangementer?
Send en sms til Ann Ardal på 22638194, så får du besked,
når der sker noget i foreningen. Og send gerne videre til din nabo!

Walk and talk
Gåklubben for alle, der har lyst til at forene motion og socialt
samvær. I maj, juni, juli og august går vi tirsdag aften kl. 20.
Fra 2. september mødes vi søndag kl. 16.
Vi mødes ved Sognehuset og går ca. en time

Byvandring lørdag den 16. juni
I forbindelse med kulturarvsmåneden
afholdes byvandring i Vesterbølle og
rundvisning i kirken ved Kristian Byrialsen Nielsen. Vi mødes ved laden på
Tolshøj 13 kl. 13.00.
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BEBOERFORENINGEN
Sankt Hans i Vesterbølle lørdag den 23. juni
Kom og vær med til et af årets hyggeligste fællesarrangementer i
Vesterbølle! Grillen er varm kl. 18.30 og man skal blot medbringe
det, man ønsker at grille, samt drikkevarer. Der serveres tilbehør og
kaffe med kage. Pris 35 kr. pr. person; børn under 12 år gratis.
Hjælp til bordopstilling er velkommen fra ca. 17.30.
Vi håbet på godt vejr - og ellers rykker vi spisningen og kaffen ind
i Sognehuset.

Program:
18.30
19.30

Fællesspisning
Fælles lege for børn og voksne på legepladsen
Tag dit indre legebarn ved hånden
20.00 Pandekagebagning
20.15 Petanqueturnering. Dan hold med din nabo og vær med i
dysten om vandrepokalen!
21.00 Bålet tændes i Katbakken
21.30 Kaffe og kage mens bålet brænder ud i sommernatten
Medbring gerne klapstole og tæpper
Obs: Man må gerne lægge materialer på bålstedet, men af hensyn til
dyr og fugle, som kan gemme sig her, må samling af materiale først
begynde den 14. juni. På bålet må kun lægges grene og kvas - ikke
rødder og lignende.
Vinder af Petanqueturnering
2017:
Familien Andersen
Anne Lise, Dennis og Gundhild

Kom og giv dem modstand i år!
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DRIVHUSET

Fredagscafé
1. juni, 6. juli og 10. august
Hovedretten serveres mellem 18.00 og 19.00.
Lørdagslunch m/tallerkenservering
2. juni og 11. august
Der serveres fra kl. 12.00 og et par timer
frem. Man kan også komme og drikke en
kop kaffe og spise lidt kage.
Bordbestilling nødvendig på 98645655
Drivhuset leverer Økologi ved din dør – ring 98645655
eller mail jylland@post12.tele.dk eller www.drivhuset-eva.dk

Meditation og kage i Buddhismen
lørdag den 2. juni kl. 15.00-18.00
Vi fejrer 15 års fødselsdag for fredsskulpturen, den tibetanske stupa.
Mindfullnes fra Dalai Lama, udvikling af visdom og medfølelse og
Buddha-meditation og Drivhusets
kage.
Entré 50 kr.
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Vi siger farvel til elevholdet lørdag den 23. juni.
I løbet af sommeren er skolen udlejet til bl.a KFUM/KFUK og DKG.
Det nye elevhold starter op søndag den 12. august.
God sommer :-)

Badminton
Der er stadig mulighed for at spille
badminton i efterskolens hal.
Det er tirsdage og torsdage mellem
18.15 og 19.15.
Man skal selv sætte banen op, og man
skal huske at rydde op efter sig.
Badminton er aflyst i ferier, og hvis
der er arrangementer i hallen.

VESTERBØLLE VANDVÆRK
Bestyrelsen
*
*
*
*
*

Niels Mikkelsen
Hans Dollerup
Freddy Nielsen
Henrik Skammeritz
Claus Hermansen

22188499
20223250
98645658
29676121
20834664
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AKTIVITETSKALENDER
Fredag

1/6

kl. 18.00

Fredagscafé i Drivhuset

Lørdag

2/6

kl. 12.00

Lørdagslunch i Drivhuset

Mandag

4/6

kl. 17.30

Spis og smut i Sognehuset

Lørdag

16/6

kl. 13.00

Byvandring og rundvisning i kirken

Lørdag

23/6

kl. 18.30

Sankt Hans på legepladsen

Mandag

2/7

kl. 17.30

Spis og smut i Sognehuset

Fredag

6/7

kl. 18.00

Fredagscafè i Drivhuset

Fredag

3/8

kl. 15.30

Klargøring Levende Landsby

Lørdag

4/8

kl. 10-17

Levende Landsby

Søndag

5/8

kl. 10-17

Levende Landsby

Fredag

10/8

kl. 18.00

Fredagscafé i Drivhuset

Lørdag

11/8

kl. 12.00

Lørdagslunch i Drivhuset

Tirsdag

14/8

kl. 18.30

Fællesspisning og evaluering af
Levende Landsby i Sognehuset
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GUDSTJENESTER

Vesterbølle kirke

3. juni
10. juni
17. juni
24. juni

1. søndag efter Trinitatis
2. søndag efter Trinitatis
3. søndag efter Trinitatis
4. søndag efter Trinitatis

9.30
11.00
ingen
11.00

1. juli
8. juli
15. juli
22. juli
29. juli

5. søndag efter Trinitatis
6. søndag efter Trinitatis
7. søndag efter Trinitatis
8. søndag efter Trinitatis
9. søndag efter Trinitatis

9.30
9.30 KK
ingen
11.00 (1)
ingen

10. søndag efter Trinitatis
11. søndag efter Trinitatis
12. søndag efter Trinitatis
13. søndag efter Trinitatis

10.00 (2)
9.30 KK
ingen
11.00

5. august
12. august
19. august
26. august

(1) Line Børding, Simested
(2) Gudstjeneste kl. 10.00 (!) i forbindelse med Levende Landsby
KK Kirkekaffe
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KIRKEN
Ferie, kurser m.v.
Ferie 9. - 22. juli.
9.-15. juli passes embedet af:
Asger S. Nielsen, tlf: 98645558
eller mail: astni@km.dk
16.-22. juli passes embedet af
Niels Peter Sørensens vikar som
oplyses på tlf: 98641860

Siden sidst
Begravede
24. april:
Metha Signe Bak,
Sct. Kjeldsgården,
Asmild Dal 1, Viborg

Kirkebil
Der kan bestilles kirkebil til alle
gudstjenester. Kirken betaler for
bilen, men du skal selv bestille
den.
Når der ikke er gudstjeneste i
Vesterbølle kirke, må man gerne
benytte tilbuddet til en anden
kirke i nabolaget.
Vi har aftale med Farsø Taxi.
Bilen bestilles dagen før inden
kl. 12.00, på tlf. 98 63 11 82 - for
at de kan tilrettelægge kørslen.

Menighedsråd
Kirsten Dollerup, formand
Jens Dalsgaard, kasserer
Asta Elkær, kirkeværge
Heidi D. Jensen, kontaktperson
Kirsten Ladekarl, sekretær

Menighedsrådet
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KIRKEN
Levende Landsby
Som de forrige år vil vi om søndagen begynde Levende Landsbyarrangementet med en gudstjeneste i Vesterbølle kirke kl. 10.00.

Vi har igen fået lokket harmonikaspiller Lasse Jensen fra Løgstør
med i kirken, hvor han sammen med violinist Jens Jørgen vil slå
spillemands-tonerne an. Alle, både medvirkende og tilskuere til
høstdagene, er inviterede til gudstjenesten som plejer at være både
festlig og fornøjelig.

Månedens salme
Vi fortsætter med at udforske det nye salmebogstillæg, der hedder
”100 salmer” ved at have en ”månedens salme” som vi så synger til
alle gudstjenester i den måned.
Da mange af os er på ferie i juli, springer vi denne måned over.
Månedens salmer bliver derfor som følger:
Juni: Nr. 807 Den lange lyse sommerdag
August: Nr. 809 Du lagde i det mindste frø
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KIRKEN
Vesterbølle kirkes nye messehagel
Messehagelen har været længe undervejs, fra sognepræsten henvendte sig til mig i august og til de sidste sting i monteringen.
Der er mange led i processen - studier
i kirken, udarbejdelse af forslag, forberedelse af materialer, prøvevævning og
endelig monteringen.
Undervejs har der været kontakt til
menighedsrådet, som også har besøgt mig
i værkstedet, da hagelen var på væven.
Liturgisk står den hvide farve for uskyld, renhed og hellighed, og
farven er festens farve i kirkeåret.
Motivet, som jeg har vævet ind i gullige farver, fortæller om lyset.
Lyset er brugt talrige gange som
metafor i Bibelen, både i det gamle
og det nye testamente. I Johannesevangeliet siger Jesus: ”Jeg er verdens
lys. Den, der følger mig, skal vandre i
mørket, men have livets lys.”
På kirkens altertavle, som messehagelen ses på baggrund af, er der
brugt guld på sidefløjene. Her står ind-stiftelsesordene og to andre
bibelcitater i guld-, eller ”lysskrift”. Motivet relaterer til denne del
af altertavlen.
Kirkens nye hagel er vævet med silke i trend og tynde kamgarner
(uld) i islæt. Motivet er vævet med garn spundet i hånden af farvet
uld, der er blandet i uldkammene. Foret er silkestof.
Det er mit håb, at messehagelen
i mange år fremover vil være
med til at berige gudstjenesten
for menigheden.
Væver Liv Stange
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KIRKEN
Ved konfirmationen 2018
Jeg plejer at give konfirmanderne en lille ting på konfirmationsdagen, så de bedre husker hvad jeg siger.
I år fik de hver et lille, fint kors af oliventræ fra Betlehem, som jeg
havde taget med hjem fra en tur til Palæstina i sommeren 2017.

Korsene er meget smukke og forskellige i både form og farve og
tegninger af træets årer. Men samtidig er de alle sammen forskellige. Noget lignende kan man sige om os mennesker: Ligesom korsene er forskellige, er vi også forskellige. Men samtidig er vi fælles om at være mennesker og om at være døbt til at tilhøre Jesus
Kristus. Og det er dét, der bekræftes ved konfirmationen.
Derudover viser Jesu død på korset hvor langt kærligheden kan
være villig til at gå for andres skyld.
Korsene skal derfor også huske konfirmanderne på, at vi ikke lever
for os selv, men at meningen med livet er at være til for vores medmennesker.
Begge dele har vi brug for at minde os selv om jævnligt - og så er
det godt at have en ting, der kan hjælpe til med det.
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KIRKEN
Juni måneds salme er nr. 807 i ”100 salmer”,
skrevet af Lars Busk Sørensen. Han skriver selv
om salmen: ”Teksten her var fra begyndelsen slet
ikke ment som nogen salme. Det første vers blev
skrevet som et bordvers til kirkedagene i Odense
i 1992.
Holger Lissner skulle stå for bordversene, så jeg
sendte mit forslag til ham. Han ringede så nogle
dage senere: den kunne jo ikke synges på en
kendt melodi. Nå, nej - det havde jeg vist egent- Lars Busk Sørensen
lig ikke tænkt på. Det snakkede vi lidt om indtil
Holger sagde: Det er vist sådan noget jeg selv kan klare - og som
sagt så gjort, og selvom melodien blev til i en fart, så blev den
faktisk god.
Bagefter blev jeg så glad for de sidste tre linjer - og for Holgers melodi - at jeg syntes, at begge dele måtte kunne bruges til noget mere.
De tre sidste linjer kunne danne omkvæd til nogle flere vers, og
dem skrev jeg så. Resultatet blev en let, lys sommersalme, men med
en undertone af smerte. Andet vers fortæller om nogle sansninger af
den lykkedag vi har her på jorden.
I tredje vers melder tanken sig om livets flygtighed. Selv midt på
vores lykkedag husker vi, at livet har en baggrund af smerte: alt
menneskeligt får ende.
Smerten overdøver dog ikke taknemmeligheden over Guds godhed
- og det kommer frem i sidste vers: Vi tror på en Gud, der har fastsat nogle grundvilkår for os, som vi ikke forstår, en lykke og en
smerte, som vi ikke forstår,
og vi tror at bag ved det hele
er der hans grundløse og
grænseløse kærlighed.
Holger Lissner
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KIRKEN
1.

Den lange lyse sommerdag
af solen gennemglødet
så smukt forvandlet til en smag
af kærlighed i brødet:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden!

2.

Jeg rører barken på et træ,
jeg hører bølgebruset,
jeg ser et barn med skrabet knæ
i løb hen over gruset:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden!

3.

Jeg ved jo godt, at jeg skal dø,
og tankerne herinde
er flygtige som tidselfrø
på sommeraftenvinde:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden!

4.

Her har jeg da mit liv og bor
den korte lyse sommer,
mens hvedekornet kærligt gror,
og himmeriget kommer:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden!
Lars Busk Sørensen, 1992
Melodi: Holger Lissner, 1992
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RETURADRESSE: Hanne Kudahl, Tolshøj 3, Vesterbølle, 9631 Gedsted
Bestyrelsen for Vesterbølle Sogns Beboerforening
Formand

Brian Christophersen, brianchristophersen@gmail.com

22506011

Næstfmd.

Aase Møller, aase.jakobsen@live.dk

28833920

Kasserer

Kenneth Persson, k.asp.persson@gmail.com

91842266

Sekretær

Karin Hasling, mor.karin@gmail.com

21721579

Ann Ardal, annardal@gmail.com

22638194

Hanne Kudahl, hannekudahl@mail.dk

24251218

Regnskabsf..

Vesterbølle Kirke
Sognepræst

Thomas G. Felter, tofe@km.dk

98645201

Graver

Kristian Nielsen, vesterboellekirkegaard@gmail.com

60493484

Kirkesanger

Ejner Noe, enoe@eenoe.dk

23340695

Organist

Lars-Peder Nyrup Bøgh, pnyrup@gmail.com

51331201

Formand

Kirsten Dollerup, fam.dollerup@hotmail.com

98645250

Kirkeværge

Asta Elkær, elkaerbjarne@mail.dk

24851452

Kontaktpers.

Heidi D. Jensen, fam@bdjensen.dk

21709232

Kasserer

Jens Dalsgaard, jensdalsgaard@live.dk

20302211

Sekretær

Kirsten Ladekarl, kl@v-e.dk

25672450

Regnskabsf.

Cathrine Andersen, ca@ca-kontorservice.dk

22956557

Sognehuset

Kirsten Nielsen, tolshoej37@mail.dk

25160420

Lokalbladets redaktør
Hanne Kudahl hannekudahl@mail.dk

2425 1218

