
 V E S T E R B Ø L L E  S O G N S  
 

Sommer  2015 

Lokalblad 

 
Årets konfirmander i Vesterbølle kirke 

Fra venstre er det Viktor Peter Ankjær Johansen,     
Christa Kilschow og Sanni Brandt Dyrvig Jensen. 

Og som altid en glad og tilfreds sognepræst. 
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BEBOERFORENINGEN 

Arbejdsdag på Hougården 

Lørdag den 20. juni kl. 9.00 

 

I år får vi åbnet købmandsbutikken på Hougården til Levende lands-

by, og vil derfor gerne om nogen har tid/lyst til at give en hjælpende 

hånd med at opstille butikken på Hougården. 

Så har du tid/lyst til en hyggelig dag med din nabo kan du tilmelde 

dig til en fra bestyrelsen. 

Sankt Hans 
Hyggeaften på legepladsen / i Sognehuset. 

Igen i år laver vi et tilbehørsbord med salat, flødekartofler, flutes og 

rissalat, og så skal man selv komme med kødet til grillen. 

Pris 25 kr. pr. næse. 

Program: 
        18.30        Grillen er varm. 

        19.30        Aktivitet i byen. 

                         Pandekagebagning på grillen. 

                         Kaffe og kage. 

        20.30        Petanqueturnering. 

        21.45        Bålet tændes. 

Hvis man har tid/lyst og lejlighed, vil vi gerne 

have hjælp til bordopstilling m.m. Vi begynder cirka kl. 17.30. 

 

 

 

OBS: 

 

Der må tidligst påbegyndes Sankt Hans bål den 14. juni, da vi kan 

risikere, at fugle bygger rede i det, hvis det ligger for længe. Det vil 

vi gerne undgå.  

På bålet må kun lægges grene og kvas - ikke rødder og andet. 



BEBOERFORENINGEN 

3 

          Levende landsby 
                                Afholdes traditionen tro 

        Lørdag den 1. og søndag den 2. august klokken 10-17 

 

Der vil være mange ting at se på og være en del af. Der kommer som 

sædvanlig masser af heste, får m.m. De arbejdende boder/værksteder 

opstår igen. Der vil være mulighed for at overvære høsten, som da 

den foregik med le. 

Igen i år vil der være børneaktiviteter på Hougården i form af pande-

kagebagning og lysestøbning. Købmandsbutikken genopstår og der 

vil være mulighed for køb af bolcher m.m. I den gamle hestestald vil 

der være udstilling af gårdplancher af ejendommene på 

”Præstemarken ” og Sognevejen. 

Igen i år gentager vi succesen med Madam Blå´s Cafe med salg af 

kaffe og kringle, og i teltet vil der være mulighed for at købe øl, 

vand, pølser, is og vafler. 

Alle kan være med, og skulle du have lyst til at hjælpe i teltet eller 

Sognehuset med salg af mad og drikke, kan du henvende dig til en 

fra bestyrelsen, som kan være behjælpelig. 

Sædvanen tro er der spisning lørdag aften, og ønsker man at deltage, 

skal vi have tilmeldingen senest lørdag kl. 12.00.  

Medbring selv tallerken, bestik og drikkevarer. 

Prisen for mad lørdag aften er 30 kr. pr. person. 

Har man lyst, er der mulighed for at være en del af landsbyen fredag 

aften, hvor vi stiller op kl. 19.00. Vi mødes ved Sognehuset. 



VESTERBØLLE VANDVÆRK 

Kontingent  
Mange tak til alle dem, der har betalt kontingent i løbet af foråret. 

Skulle der være enkelte, der ikke har nået det, er det muligt at nå det 

endnu. 

Kontonummer : 2560 3000020280. 

Medlemskab koster 50 kr. pr. person og 125 kr. pr. husstand. 

Husk at skrive navn på tilmelding via netbank, så I kan blive             

registreret. 

Kontant betales til Hanne Kudahl, Tolshøj 3. 

Vi i bestyrelsen tænker det kunne være en god idé med en sms-

tjeneste. Den kunne bruges til at erindre om tilmelding til arrange-

menter m.m. Hvis I ønsker at være med, send da jeres mobil nr. til 

Hanne Kudahl på 24251218 

BEBOERFORENINGEN 

 

BESTYRELSEN: 
 

  *   Niels Mikkelsen              2118 8499 

  *   Hans Dollerup                 2022 3250 

  *   Freddy Nielsen                9864 5658 

  *   Henrik Skammeritz         9864 5498 

  *   Claus Hermansen            9864 5655 

         

              Vesterbølles hjemmeside kan ses på 

              http://vesterboelle.vesthimmerland.dk/ 

        ( OBS: Det er IKKE en www adresse) 
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BEBOERFORENINGEN 

Evalueringsmøde 
  

Tirsdag den 17. august afholdes evalueringsmøde i Sognehuset 

ovenpå tre hektiske dage med Levende landsby. 

18.30      Spisning (foreningen betaler) 

19.30      Evaluering og kaffe 

Medbring selv drikkevarer. 

Nyt fra bestyrelsen 
Via Dansk Folkehjælp og Trygfonden har vi fået mulighed for at få 

tildelt en hjertestarter i Vesterbølle. Hjertestarteren  er en del af pro-

jektet ”Førstehjælp i lokalområdet”, der gennemføres i samarbejde 

med lokale foreninger. Beboerforeningen har indgået en samarbejds-

aftale med Dansk Folkehjælp som indebærer, at vi finder 16 perso-

ner, der vil fungere som akuthjælpere. Til gengæld varetager Dansk 

Folkehjælp gratis uddannelse af akuthjælperne gennem et 13 timers 

førstehjælpskursus. Når kurset er afviklet får vi tildelt en hjertestar-

ter, der tænkes opsat i et udvendigt skab på Sognehuset. 

Bestyrelsen har sagt ja tak til at være med i projektet, da vi finder, at 

det er et godt initiativ. Vi havde håbet på at få hjertestarteren opsat 

inden Levende Landsby, men det lod sig desværre ikke gøre. I stedet 

har vi fået tilsagn om at låne en hjertestarter i forbindelse med arran-

gementet. 

Vi håber, at rigtig mange vil melde sig til at deltage i kurset, som vil 

blive afholdt over et antal aftener i efteråret. Er du interesseret i at 

være med eller har du spørgsmål, er du velkommen til at rette hen-

vendelse til Kirsten Felter, som er bestyrelsens kontaktperson på pro-

jektet på 30955248. 

Kurset er gratis og der vil blive serveret kaffe og kage. 
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DRIVHUSET 
 

Drivhuset får i slutningen af maj besøg af 18 munke                                

fra tibetanske flygtningelejre i Pokhara i Nepal,                               

som lørdag den  30. maj fra kl. 10 til 17 vil opføre et traditionelt 

danseritual med det formål at bringe ydre og indre fred. 

Entre 100 kr. ved fremvisning af lokalbladet.                                             

Tilmelding til frokost nødvendig.                

Medbring varmt tøj og evt. stole. 

Entreen vil gå direkte til hjælp af 

jordskælvsofrene i Nepal. 

Der serveres normalt en buffet bestående 

af  4-6 retter inspireret af årstidens grøn-

sager. Hovedretten serveres mellem kl. 

18.00 og 20.00. Menuen fastsættes en 

uges tid før fredagscaféen. 

Husk at bestille bord i god tid. 

Lørdags brunch 
13. juni, 4. juli, 8. august 

Der serveres mellem kl. 11.00 og 16.00. 

 

Tilmelding nødvendig på tlf. 9864 5655 

Fredags café 

12. juni, 3. juli, 7. august 

 

 

Økologisk Høstmarked afholdes 

den 6. september kl. 11-17. 
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Nye elevers aften 
Onsdag den 20. maj. 

Elevholdet til næste skoleår kommer til Nye elevers aften,               

hvor de får en masse informationer om deres kommende skoleår,    

ligesom de får mulighed for at møde deres nye kammerater. 

Afslutning 
Lørdag d. 27. juni. 

Vi afholder afslutning med dette års elever og deres forældre.        

Eleverne får deres afgangsbeviser, og det er en stor dag for dem.    

Alligevel bliver det også en trist dag på VE, for eleverne skal sige 

farvel til kammerater og fællesskab, men lige om hjørnet venter en 

lang sommerferie efterfulgt af nye muligheder og oplevelser. 

 

Velkomst 
Søndag d. 9. august. 

 

 

 

Vi byder velkommen til det nye elevhold for 2015/16, som tæller   

hele 89 elever. Det er en markant stigning i elevtal, og Vesterbølle              

Efterskole må siges at være i en meget positiv udvikling.  

Ligeledes byder vi velkommen til flere nye ansigter i                         

medarbejderstaben. 
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AKTIVITETSKALENDER 

                           
      
 
 
 
 

  

 

Lørdag 

 

Fredag 

 

Lørdag 

 

Lørdag  

 

Tirsdag 

 

Fredag 

 

Lørdag 

 

Fredag 

 

Lørdag 

 

Søndag 

 

Fredag 

 

Lørdag 

 

Tirsdag  

 

Søndag 

 

 

30/5 

 

12/6 

 

13/6 

 

20/6 

 

23/6 

 

 3/7 

 

 4/7 

 

31/7 

 

 1/8 

 

 2/8 

 

 7/8 

 

 8/8 

 

17/8 

 

 6/9 

 

kl. 10.00 

 

kl. 18.00 

 

kl. 11.00 

 

kl.   9.00 

 

kl. 18.30 

 

kl. 18.00 

 

kl. 11.00 

 

kl. 19.00 

 

kl. 10-17 

 

kl. 10-17 

 

kl. 18.00 

 

kl. 11.00 

 

kl. 18.30 

 

kl. 11-17 
 

 

 

Besøg fra Nepal i Drivhuset 

 

Fredags cafe i Drivhuset 

 

Brunch i Drivhuset 

 

Arbejdsdag på Hougården 

 

Sankt Hans på legepladsen 

 

Fredags cafe i Drivhuset 

 

Brunch i Drivhuset 

 

Klargøring Levende Landsby 

 

Levende Landsby 

 

Levende Landsby 

 

Fredags cafe i Drivhuset 

 

Brunch i Drivhuset 

 

Evaluering Levende Landsby 

 

Økologisk høst i Drivhuset 
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GUDSTJENESTER 

Vesterbølle Kirke 

            7. juni              1. søn. efter Trinitatis             11.00 

         14. juni              2. søn. efter Trinitatis             ingen 

         21. juni              3. søn. efter Trinitatis             11.00 

         28. juni              4. søn. efter Trinitatis              9.45 

            5. juli               5. søn. efter Trinitatis              9.00 (1) 

         12. juli               6. søn. efter Trinitatis             ingen 

         19. juli               7. søn. efter Trinitatis             11.00 (2) 

         26. juli               8. søn. efter Trinitatis             ingen 

                   2. august          9. søn. efter Trinitatis             10.00 (3) 

           9. august        10. søn. efter Trinitatis             ingen 

         16. august        11. søn. efter Trinitatis               9.45 

         23. august        12. søn. efter Trinitatis             11.00 

         30. august        13. søn. efter Trinitatis             ingen 

           

 

      (1)   Niels Peter Sørensen, Aalestrup 

     (2)   Asger Staugaard Nielsen, Gedsted 

     (3)   Gudstjeneste kl. 10.00 i forb. med Levende Landsby 

 



Kirkebil 

Jeg holder sommerferie d. 29. juni 

til 19. juli. Afløser i de to første 

uger er Niels Peter Sørensen i 

Aalestrup. Han træffes på tlf. 

9864 1860 eller mail: nps@km.dk.           

Den sidste uge afløser Asger S. 

Nielsen i Gedsted. Han træffes på 

tlf: 9864 5558 eller mail: 

astni@km.dk. 

Jeg har derudover fri i dagene   

25.-30. august, hvor det også er 

Asger Nielsen fra Gedsted, der 

afløser. 

                           Thomas Felter 

Ferie 
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KIRKEN 

Menighedsråd 

Kirsten Dollerup, formand 

Gitte Emma Slot, kontaktperson 

og sekretær 

Mette Dollerup, kasserer 

Asta Elkær, kirkeværge 

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.  

          Menighedsrådet.

      Levende Landsby 

Som de forrige år vil vi om søn-

dagen begynde Levende Landsby 

arrangementet med en gudstjene-

ste i Vesterbølle kirke. I år har vi 

fået lokket Lasse Jensen fra Løg-

stør med i kirken, hvor han sam-

men med en eller to mere vil slå 

spillemandstonerne an. 

Læg mærke til, at gudstjenesten 

er kl. 10.00 af hensyn til dagens 

øvrige program. 

Alle, både medvirkende og tilsku-

ere til høstdagene, er inviterede 

til gudstjenesten og man er vel-

kommen til at komme i 

”arbejdstøjet”. 
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KIRKEN 

Kirkegården 

       Farvel                og               Goddag 

 

Efter den store omlægning af kirkegården med nedlæggelse af en 

masse gravsteder, er normeringen sat ned til 75% af en fuldtidsstil-

ling. På den baggrund har Vivi Philipsen desværre besluttet  at opsige 

sin stilling. 

Vi vil fra menighedsrådets side gerne sige Vivi en stor tak for 20 års 

engagement på kirkegården, i kirken og i præstegården - og ikke 

mindst hendes gode evne til at se og værne om detaljerne på kirke-

gården og hendes sans for at pynte kirken på smukkeste vis. 

Og så vil vi sige velkommen til Kristian Byrialsen Nielsen, som til-

træder som ny graver pr. 1. juli. Han er jo for de fleste et kendt ansigt, 

og vi er glade for at han ville søge stillingen. Han kender som menig-

hedsrådets kirkeværge allerede meget til kirkegården og mange pro-

cedurer, og vi glæder os til at samarbejde med ham - nu som ansat 

ved kirken. 

I stedet for Kristian er Asta Elkær blevet ny kirkeværge. 

 

                                                                            Menighedsrådet  

               Ny graver ved kirken 
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KIRKEN 

2. pinsedag med fælles 

friluftsgudstjeneste 
 

Det er blevet en god tradition, at vi 2. pinsedag holder fælles frilufts-

gudstjeneste på Lejrgården i Dollerup kl. 14.00. Den er fælles for        

Ullits-Foulum-Svingelbjerg sogne, Louns-Alstrup-Standby sogne, Si-

mested-Testrup-Østerbølle sogne, Gedsted-Fjelsø sogne, Vesterbølle, 

Aalestrup og Farsø sogn. I år er det Niels Iver Juul fra Farsø og Asger 

Nielsen fra Gedsted, der er de ansvarlige. Tag meget gerne selv klap-

stole og tæpper med, for efter gudstjenesten er der jo mulighed for at 

sidde i bakkerne og nyde en medbragt kaffekurv. Vi håber at det også 

i år bliver en festlig gudstjeneste med flot vejr, men skulle vejret bli-

ve for fugtigt, trækker vi ind på Lejrgården. Alle - både børn, unge og 

voksne er meget velkomne. 



Nu er vi endelig ved at være kommet til vejs ende med kirkegårdsre-

noveringen. Søjleegene ved P-pladsen og birketræerne mod syd er 

blevet beskåret og det hele er plantet færdig. Den ene lampe på P-

pladsen er blevet flyttet lidt væk fra den nye trappe, for at give plads 

til den nye informationstavle. Der er kommet lamper på bagsiden af 

søjlerne ved trappen mod øst og ekstra lampe på hovedstien op til 

kirken fra øst. Opkørslen (”bakken”) mod vest er blevet sat om, så 

den nu har fået en jævn stigning. I kirken er der kommet ny lampe                 

i våbenhuset. 

Det har været en lang proces, men vi glæder os meget over              

resultatet og synes det har været anstrengelserne og slæbet værd.                             

                                                                 

                                                                             Menighedsrådet 

                   Kirkegården er færdig          

13 

KIRKEN 



KIRKEN 
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Dåbsjubilæet var en succes! 

Ved dåbsjubilæet Palmesøndag havde vi igen i år besøg af  Tante An-

dante, som fortalte bibelhistorie på en meget alternativ måde.           

Til stor jubel og glæde for alle i kirken-ikke mindst de seks 5-års 

dåbs-jubilarer og de andre små. Men også flokken af efterskoleelever 

var begejstrede og meldte sig gladelig til at være statister og skuespil-

lere, mens Tante Andante fortalte løs om påskens dramatiske            

begivenheder. 

Dåbsjubilarerne blev kaldt frem og fik udleveret deres børnebibler. 

Det var et stort øjeblik for dem og de var synligt lidt beklemte, men 

også stolte af det. 

Dåbsjubilarerne er fra venstre: Sissel Brandt Dyrvig Jensen,        

Lykke Svanhild Ardal, Mathias Thinus Høilund,                            

Marie Cecilie Dalum Falkesgård, Marius Ejler Slot                           

og Julia Christophersen. 



             

               4. maj mindegudstjeneste 

Også i Vesterbølle mindedes vi 70-året for Danmarks befrielse med 

en gudstjeneste i kirken, hvor vi kl. 20.36 lyttede til frihedsbudskabet 

og derefter sang ”En lærke letted”. 

Der var knap 50 fremmødte i kirken, der fyldt med levende lys      

dannede en varm og stemningsfuld ramme om gudstjenesten. 

Gudstjenesten sluttede med at alle gik ned til kirkegårdens sydøst-

ligste hjørne, hvor Hanne Kudahl lagde en buket ved foden af Minde-

stenen-den samme sten, der blev afsløret af hendes mor 4. maj 1946. 

Her sang vi ”Altid frejdig”, hvorefter der var kaffe i kirken. 

I kirkens kor var der lavet en planche med billeder og historier fra be-

sættelsens og befrielsens dage i Vesterbølle og omegn. Den var der 

stor interesse for og meget snak omkring.  Tak til dem, der havde bi-

draget med billeder og historier. 

Det blev en smuk og god aften, der viste, at der er mange, for hvem 

4. maj stadig har stor betydning - og samtidig en påmindelse om, at 

der også er behov for en indsats for at hjælpe dem, der i dag lider un-

der ufred og ufrihed. 
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Lokalbladets redaktør 

  Hanne Kudahl  hannekudahl@mail.dk   2425 1218 

Vesterbølle Kirke 

Sognepræst Thomas G. Felter, Tolshøj 31   tofe@km.dk   9864 5201 

 

Graver Kristian Byrialsen  Nielsen, Tolshøj 56   6049 3484 

 vesterboellekirkegaard@gmail.com 

Kirkesanger  Anette Vorre Sørensen, Hestbækvej 121,  Farsø   9863 4243 

Organist Jacob Græsholt, Strandvej 29,  Hobro   4156 4955 

Fmd. m. rådet Kirsten Dollerup,  Sognevejen 197   9864 5250 

 fam.dollerup@hotmail.com 

Regnskabs- Cathrine Andersen, Sjøstrupvej 44,  Aars   2295 6557  

fører  ca@ca-kontorservice.dk  

Kirkeværge Asta Elkær, Sognevejen 201   2485 1452 

 elkaerbjarne@mail.dk 

Sognehuset        Kirsten Nielsen, Tolshøj 37  tolshoej37@mail.dk 2516 0420                                     

Bestyrelsen for Vesterbølle Sogns Beboerforening 

Mette Lillethorup       Tolshøj 1 lillethorup@dlgmail.dk   9864 5604 

Henrik Skammeritz   Katbakken 3  hwskammeritz@gmail.com  2967  6121 

Kirsten Felter              Tolshøj 31 kfe@km.dk   3095 5248 

Bente Mikkelsen         Sognevejen 155  bnmikkelsen@jubii.dk       2259 5821                                        

Hanne Kudahl             Tolshøj 3 hannekudahl@mail.dk   2425 1218 

RETURADRESSE:  Hanne Kudahl, Tolshøj 3, Vesterbølle, 9631  Gedsted 


