Efterår 2019

VESTERBØLLE SOGNS

Lokalblad

BEBOERFORENINGEN
Facebookgruppen ”Aktiv i Vesterbølle”
Hvis du bruger Facebook, kan du anmode om medlemskab af den
lukkede Facebook-gruppe ”Aktiv i Vesterbølle”.
Det er her man kan blive mindet om søndagens Walk and Talk - det
er her man kan tilmelde sig Spis og Smut - det er her vi kan
efterlyse redskaber eller bortløbne hunde - eller måske opfordre til
en spontan gåtur eller en legeaftale for børnene på legepladsen.
Det er Rie Munk Friis og Sonja Kristensen, som er administratorer
i gruppen.

Fællesspisning
Torsdag den 24. oktober kl. 18.30 er der fællesspisning og
orienteringsmøde i Sognehuset i samarbejde med menighedsrådet.
Se omtale på kirkesiderne i bladet.
Pris for deltagelse i fællesspisning er som vanligt 35 kr.; børn under
12 år gratis. Medbring selv drikkevarer.
Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig orienteringsmødet, men
ønsker man at deltage i spisningen, vil vi gerne have tilmelding
senest torsdag den 17. oktober på tlf: 7178 4930.

VESTERBØLLE VANDVÆRK
Bestyrelsen
*
*
*
*
*

Niels Mikkelsen
Hans Dollerup
Freddy Nielsen
Jens Dalsgaard
Claus Hermansen

22188499
20223250
98645658
20302211
20834664
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BEBOERFORENINGEN
Levende Landsby
Igen i år var vi heldige med vejret, sol fra skyfri himmel lørdag og
overskyet med lune temperaturer søndag.
Dette gav sig udslag i 650 besøgende gæster.
I år havde en ung mand fra sognet, Rasmus Jokumsen besluttet at
sige ja til sin kommende hustru Thea Nielsine Kragelund Olesen
i Vesterbølle kirke under arrangementet.
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BEBOERFORENINGEN
Spis og smut
Børn og voksne laver mad og spiser sammen i Sognehuset.
Madholdet aftales fra gang til gang og 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 (2171 4378) eller
Sonja Kristensen (28495122).
Næste datoer er 2. september, 7. oktober og 4. november.
Ingen spis og smut i december.

SMS-kæde
Beboerforeningen har fået sin egen telefon!
Det betyder, at hvis du vil have besked om foreningens
arrangementer, skal du sende en sms til
Tlf. nr. 7178 4930 med dit navn.
Så får du besked når der sker noget i foreningen.
NB - OBS - Bemærk: Det er også det telefonnummer, der skal
bruges ved tilmelding til arrangementer - helst pr. SMS.

Walk and talk - søndag eftermiddag
Walk and talk - for alle, der har lyst til at
forene motion og socialt samvær.
Vi går søndag kl. 15.00 fra Sognehuset og
går ca. en time, mens vi snakker om stort
og småt.
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BEBOERFORENINGEN
Julefrokost
Fredag den 29. november kl. 18.30 i Sognehuset.
Drikkevarer til eget forbrug og en lille
gave til pakkespillet (pris ca. 20 kr.)
medbringes.
Beboerforeningen er vært ved snapsen.
Pris 75 kr.
Tilmelding senest den 25. november.

Juletræstænding
Søndag den 1. december
Traditionen tro begynder vi med en kort
gudstjeneste i kirken kl. 15.00.
Herefter er beboerforeningen vært ved gløgg
og æbleskiver i Sognehuset.
Ca. kl. 16.15 tænder vi byens juletræ på
hjørnet af Tolshøj og Korsholmvej.
Vesterbølles hjemmeside kan ses på
http://vesterboelle.vesthimmerland.dk
(OBS: Det er IKKE en www.adresse)

Fitness på Vesterbølle Efterskole
Medlemmer af Vesterbølle Sogns
Beboerforening kan benytte Efterskolens
fitnessredskaber.
Pris for at benytte maskinerne er 100 kr. pr.
måned eller 1000 kr. om året pr. husstand - plus
naturligvis medlemskab af Beboerforeningen.
Kontakt bestyrelsen, hvis du vil høre mere om
dette tilbud.
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DRIVHUSET

Fredags café
4. oktober, 1. november, 22. november
Hovedretten serveres mellem 18.00 og 19.00

Lørdagsbrunch kl. 11-14
5. oktober, 2. november, 23. november
Der serveres fra kl. 11.00 og et par timer
frem. Man kan også komme og drikke en
kop kaffe og spise lidt kage.

Meditation og kage kl. 15.00-18.00
5. oktober, 2. november, 23. november
Bordbestilling nødvendig på 98645655
Drivhuset leverer Økologi ved din dør – ring 98645655
eller mail jylland@post12.tele.dk eller www.drivhuset-eva.dk

Høstmarked søndag den 1. september kl. 11-17
Kl. 12.00: Høstfrokost med buffet.
Bordbestilling nødvendig.
Kl. 14.00: Eva giver økologisk markvandring.
Kl. 15.00: Høstkaffe med kage.
Bordbestilling ikke nødvendig.
Butikken er åben med nybagt brød, friske
grøntsager og købmandsvarer.
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AKTIVITETSKALENDER
Søndag

1/9

kl. 11-17

Høstmarked i Drivhuset

Mandag

2/9

kl. 17.30

Spis og smut i Sognehuset

Lørdag

14/9

kl. 10.00

Høstløb på Vesterbølle Efterskole

Søndag

22/9

kl. 11.00

Høstgudstjeneste med frokost

Onsdag

25/9

kl. 15-17

Strikke-eftermiddag i Sognehuset

Torsdag

26/9

kl. 19.00

Sogneaften om liturgi i Sognehuset

Fredag

4/10

kl. 18.00

Fredagscafé i Drivhuset

Lørdag

5/10

kl. 11.00

Lørdagsbrunch i Drivhuset

Lørdag

5/10

kl. 15-18

Meditation og kage i Drivhuset

Mandag

7/10

kl. 17.30

Spis og smut i Sognehuset

Lørdag

12/10

kl. 10-15

Æblepresning i laden Tolshøj 13

Torsdag

24/10

kl. 18.30

Onsdag

30/10

kl. 15-17

Fællesspisning, menighedsrådets
orienteringsmøde og foredrag
Strikke-eftermiddag i Sognehuset

Fredag

1/11

kl. 18.00

Fredagscafé i Drivhuset

Lørdag

2/11

kl. 11.00

Lørdagsbrunch i Drivhuset

Lørdag

2/11

kl. 15-18

Meditation og kage i Drivhuset

Mandag

4/11

kl. 17.30

Spis og smut i Sognehuset

Lørdag

16/11

kl. 11-16

Julemarked i laden Tolshøj 13

Fredag

22/11

kl. 18.00

Fredagscafé i Drivhuset

Lørdag

23/11

kl. 11.00

Lørdagsbrunch i Drivhuset

Lørdag

23/11

kl. 15-18

Meditation og kage i Sognehuset

Onsdag

27/11

kl. 15-17

Strikke-eftermiddag i Sognehuset

Fredag

29/11

kl. 18.30

Julefrokost i Sognehuset

Søndag

1/12

kl. 15.00

Gudstjeneste/juletræstænding
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GUDSTJENESTER

Vesterbølle kirke

1. september
8. september
15. september
22. september
29. september

11. søndag efter Trinitatis
12. søndag efter Trinitatis
13. søndag efter Trinitatis
14. søndag efter Trinitatis
15. søndag efter Trinitatis

11.00 (1)
ingen
9.30
11.00 (2)
ingen

6. oktober
13. oktober
20. oktober
27. oktober

16. søndag efter Trinitatis
17. søndag efter Trinitatis
18. søndag efter Trinitatis
19. søndag efter Trinitatis

11.00
19.30
ingen
9.30 KK

3. november
10. november
17. november
24. november
1. december

Alle Helgens søndag
21. søndag efter Trinitatis
22. søndag efter Trinitatis
Sidste søndag i kirkeåret
1. søndag i advent

11.00 (3)
ingen
9.30 KK
ingen
15.00 (4)

(1) ”Forklaringsgudstjeneste”. Se kirkesiderne
(2) Høstgudstjeneste og kirkefrokost. Se kirkesiderne
(3) Alle Helgens-gudstjeneste. Se kirkesiderne
(4) Gløgg og juletræstænding efter gudstjenesten. Se kirkesiderne
KK = Kirkekaffe efter gudstjenesten
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KIRKEN
Ferie, kurser m.v.

Siden sidst

2. - 8. september (kursus).
Begravet på Vesterbølle
Embedet passes af Asger Nielsen, kirkegård:
astni@km.dk eller tlf: 98645598.
27. - 29. september.
17. maj
Embedet passes af Niels Peter
Karin Berthelsen,
Sørensen, nps@km.dk eller
Gl. Hvam
tlf.: 98641860.
29. juni
14. - 20. oktober.
Hans Olaf Agerup Kjeldsen,
Embedet passes af Asger Nielsen.
Lerkenfeldt
Se ovenfor.
28. sept. - 1. november (kursus)
Embedet passes af Asger Nielsen. Viede i Vesterbølle kirke:
Se ovenfor.
15. juni:
Mathias Rømer Sproegel og
Inge Hagelskjær Dollerup.
Kirkebil
Der kan bestilles kirkebil til alle
3. august:
gudstjenester. Kirken betaler for
Rasmus Jokumsen og
bilen, men du skal selv bestille
Thea Nielsine Kragelund
den.
Olesen.
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.
Menighedsråd
Bilen bestilles fredagen før inden
kl. 16.00, på tlf. 98 64 18 21 - for
at de kan tilrettelægge kørslen.
Kirsten Dollerup, formand
Jens Dalsgaard, kasserer
Menighedsrådet
Asta Elkær, kirkeværge
Heidi D. Jensen, kontaktperson
Kirsten Ladekarl, sekretær
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KIRKEN
Alle Helgen-gudstjeneste
Alle Helgens søndag, den 3. november, fastholder vi den gode
tradition med at læse navnene op på dem, der er døde og/eller
begravet i sognet siden sidste Alle Helgen. Under gudstjenesten får
alle mulighed for at tænde et lys for dem, vi savner.

Strikke-eftermiddage
Den sidste onsdag i hver måned mødes vi i Sognehuset og strikker.
Sidste år strikkede og hæklede vi til efterskolens rejse i El Salvador.

Eleverne var på besøg hos familier i El Salvador, hvor tingene
vakte glæde.
Vi starter med en kop kaffe og derefter hygger vi os med strik,
hækling og snak.
Arrangementet er for alle, og man behøver ikke komme hver gang.
Der vil være mulighed for at låne pinde og få garn.
Onsdag den 25. september kl. 15-17
Onsdag den 30. oktober kl. 15-17
Onsdag den 27. november kl. 15-17
Har du lyst til at være med, så kontakt Asta på 2485 1452

Månedens salme
Månedens salme fra ”100 salmer”
September: 867 Gud ånder i kornet
Oktober: 849 Igen berørt
November: 815 Hør morgenens sang
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KIRKEN
Høstgudstjeneste med kirkefrokost i
Landsbykulturens lade.
Søndag den 22. september kl. 11.00 holder vi høstgudstjeneste.
Indsamlingen går også i år til Barnets Blå Hus i Aars, der giver en
hjælpende hånd til børn i pressede familier i Vesthimmerland.
Det er også muligt at indbetale en gave på kirkens MobilePay
(til nr. 87756).
Tak for en god gave til det formål.

Efter gudstjenesten er menighedsrådet som sædvanlig vært ved
frokosten. I år kommer den til at foregå i Landsbykulturens nyombyggede lade. Vi får besøg af et af medlemmerne fra foreningen,
som vil fortælle om nogle af de gamle redskaber og maskiner,
så både unge og ældre har mulighed for at blive klogere.

Alle er velkomne. Det koster ikke noget og vi håber mange har lyst
til at være med!
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KIRKEN
Sogneaften om liturgi
Liturgi betegner den form eller måde, vi holder gudstjeneste på.
Nogle dele af liturgien går helt tilbage til oldtiden. Andre er af ny
dato. Men hvem bestemmer egentlig, hvordan vi skal holde
gudstjeneste? Og skal det være ens i alle kirker, eller kan det være
mere frit fra sted til sted?
Inden for de sidste to år er der kommet tre store biskoppelige
rapporter om liturgi i Folkekirken.
Den første handler om autorisation, altså om, hvem der skal
bestemme, og hvad der skal være fast eller frit i gudstjenesten. En
anden rapport handler om gudstjenestens enkelte dele, og den tredje
handler om dåb og nadver.

Biskop Henrik Stubkjær har lagt op til, at man i alle sogne i stiftet
tager en diskussion om, hvordan vi holder gudstjeneste.
Her i Vesterbølle har menighedsrådet besluttet at invitere alle,
der har lyst, med i snakken.
Derfor holder vi en sogneaften om liturgi og gudstjeneste
torsdag den 26. september kl. 19.00 i Sognehuset.
Thomas Felter holder et grundigt oplæg og der bliver dernæst åbnet
op for spørgsmål, samtale og debat.
Kom og vær med i snakken!
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KIRKEN
Menighedsrådets orienteringsmøde og foredrag
Menighedsrådet skal hvert år holde et møde, hvor det orienterer
om sit arbejde og fremtidige planer.
I år bliver det torsdag den 24.oktober.
Vi begynder kl. 18.30 i Sognehuset, hvor Beboerforeningen står for
fællesspisning. Orienteringsmødet begynder ca. kl. 19.30.
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til menighedsrådet om
arbejdet.

Herefter vil Thomas og Kirsten Felter fortælle og vise billeder fra
deres tur til Japan sidste år.
Deltagelse i fællesspisningen koster som vanligt 35 kr.
Husk tilmelding.

Forklaringsgudstjeneste
Hvis man ikke er så vant til at gå i kirke, kan gudstjenesten være
svær at forstå. Derfor holder præsterne Thomas Felter og Asger
Nielsen en slags ”gudstjeneste for begyndere” søndag den
1. september kl. 11.00.
Her vil det meste af det, der sker i gudstjenesten blive forklaret sådan at man forhåbentlig bedre kan forstå meningen med det vi
gør og siger.
Gudstjenesten er især rettet mod de nye konfirmander og deres forældre samt de nye elever på Vesterbølle Efterskole, men alle er
selvfølgelig velkomne - både begyndere og viderekomne!
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KIRKEN
Juletræstænding 1. søndag i advent
Vi fastholder den gode tradition med
gudstjeneste og efterfølgende gløgg,
æbleskiver og tænding af byens juletræ.
Efter gudstjenesten kl. 15.00 er beboerforeningen vært ved gløgg og æbleskiver
i Sognehuset, før vi under klokkeklang
går ned og tænder juletræet på hjørnet af
Tolshøj og Korsholmvej ca. kl. 16.15.

Støtte til børnefamilier
Folkekirkens Familiestøtte har nu været i Vesthimmerlands
Provsti i lidt over 1 år.
Gennem ordningen kan man få tilbud om kurser eller blive
tilknyttet en forældreven, som hjælper familien med sparring og
samvær. Hverdagens udfordringer kan være meget forskellige fra
familie til familie. Det kan handle om, at der er svært at få tiden og
enderne til at nå sammen i en travl hverdag, og så kan overblikket
let smutte. Det kan handle om tvivl, for rollen som forældre er ikke
altid let. Og det kan handle om rigtigt meget andet.
Gennem sparring og samvær med en forældreven aktiveres
familiernes ressourcer og styrker.
Forældrene får øje på nye veje at gå for at øge hele familiens
trivsel. Det er ofte en lille ændring, der kan få tingene til at gå i en
mere positiv retning.
Er du eller din familie kørt lidt fast og har brug for støtte, eller har
du lyst til at blive forældreven, så kontakt koordinator Anne Marie
Nedergaard, Aars, på tlf. 4011 9680 eller skriv til amne@km.dk.
Husk også vores næste foredrag ”Bliv sikker pilot for dit barn”
med Ulla Dyrløv.
Onsdag den 9. oktober på Farsø skole.
Læs mere på folkekirkensfamiliestotte.dk
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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

Regnskabsf.

Hanne Kudahl, hannekudahl@mail.dk

24251218

Beboerfor.

Vesterbølle Sogns Beboerforening

71784930

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

53281500

Kirkeværge

Asta Elkær, elkaerasta@gmail.com

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

Asta Elkjær, elkaerasta@gmail.com

24851452

Lokalbladets redaktør
Hanne Kudahl hannekudahl@mail.dk

2425 1218

