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VESTERBØLLE SOGNS

Lokalblad

Konfirmation i Vesterbølle kirke 14. maj 2022
Fra vr: Asger Nielsen, Freja Frost, Peter Emil Munk Friis,
Julie Tolstrup Andersen og Sarah Diget Aamann.

BEBOERFORENINGEN
SMS kæde
Hvis du vil have besked om foreningens arrangementer, skal du
sende en SMS til tlf: 7178 4930 med dit navn.
Så får du besked, når der sker noget i foreningen. Du må gerne
sende SMS´erne videre til din nabo - og opfordre til, at han/hun
selv tilmelder sig SMS-kæden.
Det er også dette telefonnummer, du skal bruge, når du skal
tilmelde dig til arrangementer - helst pr. SMS.

Facebookgruppen ”Aktiv i Vesterbølle”….
Denne gruppe kan bruges til at efterlyse de haveredskaber, som man
ikke selv har i skuret; efterlyse hjælp til indkøb i forbindelse med
sygdom….eller hvad du nu har brug for hjælp til fra andre i vores
dejlige lille by.
Der kommer også opslag på vores arrangementer - både de
planlagte og de spontane.
Det er Rie Munk Friis og Sonja Kristensen, som er administratorer
i gruppen.

Spis og Smut
Børn og voksne laver mad og spiser sammen i Sognehuset.
Madholdet aftales fra gang til gang.
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 3-15 år; børn
under 3 år gratis.
Man tilmelder sig gennem facebookgruppen ”Aktiv i Vesterbølle”.
Næste datoer er:
Mandag den 6. juni (anden pinsedag)
Mandag den 4. juli
Ingen Spis og Smut i august.
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BEBOERFORENINGEN
Sankt Hans i Vesterbølle, torsdag den 23. juni
Sankt Hans aften afholdes på samme måde som de sidste år, og vi
opfordrer til, at man pakker en picnickurv med alt, hvad man skal
indtage og medbringer tæppe eller stole til egen husstand.
Hvis nogen vil tage initiativ til at lege med børnene og hjælpe dem
med at lave en flot heks til bålet, kan det arrangeres via ”Aktiv i
Vesterbølle”.
Bestyrelsen sørger for sang ark med Midsommervisen og et par
sange til, som vi kan synge, mens vi nyder bålet.
Program:
18.30 Fællesspisning
20.30 Bålet tændes på Katbakken
OBS: Man må gerne lægge materiale på
bålstedet, men af hensyn til dyr og fugle, som kan gemme sig her,
må samling af materiale først begynde den 18. juni. På bålet må der
kun lægges grene og kvas - ikke rødder og lignende

Levende Landsby - 6. og 7. august
Hvis du ikke allerede har meldt dig under fanerne - og har et par
timer, du vil bruge på at levendegøre Vesterbølle og sætte os på
landkortet - er det stadig muligt at få en tjans i madteltet, Madam
Blå eller på en af de andre poster.
Ring eller skriv en SMS til Karin Hasling
(tlf. 21721579) - så sætter vi dig på vagtplanen.

Opstilling
Der kommer nærmere information på SMS listen og facebook
vedr. opstilling af borde, bænke og telte.

Fællesspisning lørdag den 6. august
Der bliver mulighed for fællesspisning lørdag aften - nærmere
information følger på SMS listen og facebook.
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DRIVHUSET

Fredagscafé kl. 18.00 - 23.00
17. juni, 1. juli og 5. august
Hovedretten serveres mellem 18.00 og 19.00

Lørdagsbrunch kl. 11.00 - 14.00
18. juni, 2. juli og 6. august

Bordbestilling nødvendig på 98645655
Drivhuset leverer Økologi ved din dør – ring 98645655
eller mail jylland@post12.tele.dk eller www.drivhuset-eva.dk

Kulturarvsmåned i Vesthimmerlands kommune
Tag med på en tidsrejse tilbage i tiden. Det sker lørdag den 18. juni
kl. 13.00-16.00, når Levende Landsbykultur holder åbent hus i
deres nyrenoverede lade. Du kan se laden og også smedjen på
Hougaarden, som foreningen netop har fået overdraget.
Kom og oplev 1800-tallets landsbykultur på nært hold i de
hyggelige stuer, den gamle købmandsbutik, landbrugsredskaber og
hestekøretøjer.

Der er gratis entre og skulle tidsrejsen vække sulten og tørsten,
sælges der kaffe, juice og kage.
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Efterskolen går på sommerferie den 25. juni og starter nyt elevhold
op den 7. august.

Vi har udvidet vores optag og starter op med ca. 110 elever.
I løbet af sommerferien er efterskolen udlejet til flere grupper,
bl.a. Røde Kors.
Onsdag den 17. august kl. 18.30-20.00 afholdes besøgsaften
for alle interesserede.

VESTERBØLLE VANDVÆRK
Bestyrelsen
*
*
*
*
*

Niels Mikkelsen
Hans Dollerup
Martin Kristiansen
Jens Dalsgaard
Claus Hermansen

21188499
20223250
20201193
20302211
20834664
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AKTIVITETSKALENDER
Mandag
Onsdag
Fredag
Lørdag
Lørdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Mandag
Fredag
Lørdag
Lørdag
Søndag
Onsdag

6/6
8/6
17/6
18/6
18/6
23/6
1/7
2/7
4/7
6/8
6/8
6/8
7/8
17/8

kl. 17.30
kl. 14-16
kl. 18-23
kl. 11.00
kl. 13-16
kl. 18.30
kl. 18-23
kl. 11.00
kl. 17.30
kl. 18-23
kl. 11.00
kl. 10-17
kl. 10-17
kl. 18.30

Spis og Smut i Sognehuset
Sogneeftermiddag i Sognehuset
Fredagscafé i Drivhuset
Lørdagsbrunch i Drivhuset
Åbent hus i laden Tolshøj 13
Sankt Hans på Katbakken
Fredagscafé i Drivhuset
Lørdagsbrunch i Drivhuset
Spis og Smut i Sognehuset
Fredagscafé i Drivhuset
Lørdagsbrunch i Drivhuset
Levende Landsby
Levende Landsby
Besøgsaften på Vesterbølle Efterskole
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GUDSTJENESTER

Vesterbølle kirke

5. juni
6. juni
12. juni
19. juni
26. juni

Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis
1. søndag efter trinitatis
2. søndag efter trinitatis

9.30 KK
ingen (1)
9.30
11.00
ingen

3. juli
10. juli
17. juli
24. juli
31. juli

3. søndag efter trinitatis
4. søndag efter trinitatis
5. søndag efter trinitatis
6. søndag efter trinitatis
7. søndag efter trinitatis

11.00
9.30 KK
ingen
11.00
ingen

8. søndag efter trinitatis
9. søndag efter trinitatis
10. søndag efter trinitatis
11. søndag efter trinitatis
12. søndag efter trinitatis

10.00 (2)
9.30 KK
11.00
ingen
9.30
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7. august
14. august
21. august
28. august
4. september

(1)
(2)
KK

Friluftsgudstjeneste på Vitskøl Kloster kl. 10.00
Gudstjeneste kl. 10.00 i forbindelse med Levende Landsby
Kirkekaffe
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KIRKEN
Ferie, kurser m.v
27.-27. august passes embedet af Line Børding, Simested,
lkz@km.dk eller tlf: 98649002

Siden sidst
Døbte i Vesterbølle kirke
16. april:
Merle Krogh Trendholm

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 Aalestrup Taxi. Bilen bestilles fredagen før
inden kl. 16.00 på tlf: 9864 1821, så de kan tilrettelægge
kørslen.
Menighedsrådet

Pilgrimsvandringen 2. påskedag
Anden påskedag var der pilgrimsvandring fra Ullits kirke til
Vesterbølle kirke i flot forårsvejr. Karin Hasling stod for vandringen
og læste bl.a. denne bibeltekst og stillede disse spørgsmål til
deltagerne i vandringen:
Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny.
Salme 23, 1-3a
1: Hvilket ord falder dig i øjnene?
2: Hvordan berører ordene dit liv i dag?
3: Hvad kalder Kristus dig til at gøre?
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KIRKEN

Levende Landsby
Som vi havde så god tradition med fra før Corona, vil vi om
søndagen begynde Levende Landsby arrangementet med kort
gudstjeneste i Vesterbølle kirke kl. 10.00.
Den varer ca. 35-40 minutter.

Vi har igen fået lokket harmonikaspiller Lasse Jensen fra Løgstør
med i kirken, hvor han sammen med en violinist og muligvis en
kontrabassist (hvis det kan lade sig gøre) vil slå spillemandstonerne
an.
Alle, både medvirkende og tilskuere til høstdagene, er inviterede til
gudstjeneste, som selvfølgelig bliver som den plejer!
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KIRKEN
Strikkeklubben har i år igen haft en stor produktion - ikke fordi vi
har fået lavet så meget til vores månedlige møder - men der har
været nogle utroligt flittige strikkere, der har strikket mellem
møderne hjemme hos sig selv.
Vores produktion kom desværre ikke med efterskolen til Ukraine,
da denne tur jo blev aflyst. Derfor donerede vi det lokalt til
Barnets Blå hus i Års.
De blev rigtig glade for vores strik. De har bl.a. en gruppe i
samarbejde med sundhedsplejerskerne i Års. Denne er godt besøgt,
og her er der mange nybagte mødre, der ikke lige har en bedstemor
eller lignende, som strikker til dem.

På forunderlig vis har vores strik alligevel også glædet ukrainere.
Flere ukrainske flygtninge bor overfor Barnets Blå hus i Års
på ledige værelser på skolehjemmet.
De ukrainske flygtninge ”låner” Barnets Blå hus med den skønne
have og de dejlige omgivelser, så de har også fået noget af vores
strik - på en lidt tragisk baggrund.
Vi håber, at kunne strikke igen næste år - vi tænker, at der måske
skal ændres i konceptet, da vi ikke har været så mange deltagere i
dette år.
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KIRKEN
Sogneeftermiddag
Onsdag den 8. juni kl. 14.00-16.00 er du velkommen i Sognehuset.
Som den nye vikarpræst vil jeg gerne møde mange af jer i sognet.
Jeg vil give et oplæg om ”Kunsten at blive ældre uden at blive
gammel”.
Det er gratis at være med.
Der vil også være kaffe/the og kage til alle.
Menighedsrådet

Den nye vikarpræst - jeg føler mig hjemme!
I perioden 1. april til den 1. august er jeg vikarpræsten i Vesterbølle.
Thomas har stadig orlov til at passe en opgave i Aarhus Stift.
Jeg er mere end taknemmelig for igen at være i Vesterbølle.
Lisbeth og jeg var jo i 12 år forstanderpar på Efterskolen.
Efter min tid som forstander har jeg været præst i Vadum, lidt
nordvest for Aalborg i 14 år. Den 1. september gik jeg på pension.
Næsten lige siden har jeg været vikarpræst på halv tid
i Brønderslev.
Nu er jeg ud over præst hos jer også præst på halv tid i Nibe.
Selv om jeg bor i Godthaab syd for Aalborg, vil jeg gerne stå
til rådighed for jer alle.
I er velkommen til at ringe.
Jeg kommer gerne til et besøg, en
samtale, hvis det ønskes.
Primært skal jeg holde gudstjenester.
Det er så berigende en opgave at forberede en gudstjeneste - vælge salmer
og skrive en prædiken.
Det er så skønt at føle sig hjemme og
møde jer dejlige mennesker. Tidligere
bekendte og nye sognebeboere.
Jeg glæder mig over at være
vikarpræst i Vesterbølle.
Jens Chr. Meldgaard

11

RETURADRESSE: Hanne Kudahl, Tolshøj 3, Vesterbølle, 9631 Gedsted
Bestyrelsen for Vesterbølle Sogns Beboerforening
Formand

Aase Møller, aase.jakobsen@live.dk

28833920

Næstfmd

Karsten Møller, karsten@privatmail.dk

21420055

Sekretær

Karin Hasling, mor.karin@gmail.com

21721579

Kasserer

Thea Lova Sigrun Pala, thealovasigrun@gmail.com

53543563

David Rathkjen, david@rathkjen.dk

27857696

Hanne Kudahl, hannekudahl@mail.dk

24251218

Vesterbølle Sogns Beboerforenings telefon

71784930

MobilePay beboerforeningen

43893

Regnskab

Vesterbølle kirke
Sognepræst Thomas G. Felter, tofe@km.dk

98645201

Vikarpræst

Jens Kristian Meldgaard, jcme@km.dk

23416653

Graver

Kristian Nielsen, vesterboellekirkegaard@gmail.com

60493484

Organist

Lars-Peder Nyrup Bøgh, pnyrup@gmail.com

51331201

Kirkesanger Pia Bjerregaard, piabjerregaard77@gmail.com

28971419

Formand

Kirsten Dollerup, fam.dollerup@hotmail.com

53281500

Kirkeværge

Asta Elkær, elkaerasta@gmail.com

24851452

Kontaktpers. Heidi D. Jensen, hdyj100@gmail.com

21709232

Kasserer

Jens Dalsgaard, jensdalsgaard@live.dk

20302211

Sekretær

Kirsten Ladekarl, kl@v-e.dk

25672450

Regnskab

Cathrine Andersen, ca@ca-kontorservice.dk

22956557

Sognehuset

Asta Elkjær, elkaerasta@gmail.com

24851452

MobilePay kirken

87756

Lokalbladets redaktør
Hanne Kudahl hannekudahl@mail.dk

24251218

