Vinter 2016/17

VESTERBØLLE SOGNS

Lokalblad

BEBOERFORENINGEN
Inspiration til jule- og vinterdekorationer
Mandag den 12. december kl. 19.00 i Sognehuset.

Rikke Kovsted vejleder og giver ny inspiration til juledekorationer,
der kan lyse op i den mørke tid. Medbring skåle/opsatser samt materialer til eget forbrug. Bente sørger for pyntegrønt. Kaffe/te og kage
serveres undervejs.

VESTERBØLLE VANDVÆRK
Der indkaldes til generalforsamling i Vesterbølle Vandværk mandag
den 20-3-2017 i Drivhusets Café. Dagsorden ifølge vedtægterne.

BESTYRELSEN:
*
*
*
*
*

Niels Mikkelsen
Hans Dollerup
Freddy Nielsen
Henrik Skammeritz
Claus Hermansen

2118 8499
2022 3250
9864 5658
9864 5498
9864 5655
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BEBOERFORENINGEN
Generalforsamling
Tirsdag den 28. februar kl. 18.30 i Sognehuset.
Kl. 18.30
Kl. 19.15

Spisning.
Generalforsamling.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Forhandling
Kontingentfastsættelse. Bestyrelsens forslag: Uændret,
dvs 50. kr. pr. person/125 kr. pr. husstand
Valg til bestyrelsen
På valg er:
Mette Lillethorup (ønsker ikke genvalg)
Hanne Kudahl (ønsker ikke genvalg)
Henrik Skammeritz
Brian Christophersen, suppleant
Indkomne forslag
Levende Landsby
Aktuelt

Beboerforeningen er vært ved maden og kaffen.
Medbring selv drikkevarer.
Tilmelding senest den 22. februar til Hanne eller Kirsten.
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BEBOERFORENINGEN
Fællesspisning/filmaften
for medlemmer
Fredag den 27. januar kl. 18.30 i Sognehuset.
Pris for spisning 25 kr. pr. person. Medbring selv drikkevarer.
Efter spisningen viser vi en af de gode, morsomme og rørende film,
der kom ud i løbet af 2016.
Tilmelding til Hanne eller Kirsten senest den 20. januar.

Sms-kæde
Vil du gerne have besked om foreningens arrangementer?
Send en sms til Hanne på 24251218, så får du besked, når der sker
noget i foreningen. Og send gerne videre til din nabo!

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.

Vesterbølles hjemmeside kan ses på
http://vesterboelle.vesthimmerland.dk/

( OBS: Det er IKKE en www adresse)
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BEBOERFORENINGEN
Løvfaldsfesten

Fredag den 14. oktober løb løvfaldsfesten af stabelen. Det blev en
rigtig hyggelig aften med lækker mad fremstillet af Kirsten og Bente
samt skønne salater leveret af Drivhuset. Aftenen kulminerede med
den traditionsrige kagebagningskonkurrence om ”Den gyldne kagerulle”. Dommerne kom på noget af en opgave med at prøvespise sig
igennem 8 skønne kager.

Vinder af Den gyldne Kagerulle 2016 blev Nadia Brinkmann.
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DRIVHUSET

Jule-fredags café med buffet 16. december kl. 18.00
Jule-lørdags brunch 17. december kl. 11-16
Jule-søndags café med julebuffet 18. december kl. 13.00

Husk at bestille bord. Tlf. 98645655

Fredags café 3. februar 2017
Der serveres normalt en buffet bestående af
5-7 retter inspireret af årstidens grøntsager.
Hovedretten serveres mellem kl. 18 og 20
Menuen fastsættes en uges tid før.
Husk at bestille bord. Tlf. 98645655
Drivhuset leverer Økologi ved din dør – ring 98645655
eller mail jylland@post12.tele.dk eller www.drivhuset-eva.dk
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Torsdag den 1. december kl. 19.30 opføres musicalforestillingen ”Tidsmaskinen”
En ismand forsvinder på mystisk vis, og de fortvivlede unge stamkunder må sætte eftersøgningen i gang både i
nutid og fremtid.
Forestillingen er kulminationen på flere dages intens arbejde med manuskript, skuespil,
sceneopsætning og meget andet.

Onsdag den 11. januar er der Efterskolernes Aften kl. 18-21.
Det er et åbent-hus arrangement, hvor alle interesserede har mulighed for at snuse til efterskolelivet. Der er mulighed for rundvisning og en
samtale med en lærer.

Tirsdag den 7. februar afholder vi fundraising middag kl. 17.00
til kl. 21.00.
Hvis du har lyst til at støtte Vesterbølle Efterskoles elever med deres
”Ud i verden” projekt, så har du muligheden. I projektet beskæftiger
eleverne sig bl.a. med samfundsmæssige, økonomiske og historiske
forhold og rejser i dette skoleår til henholdsvis Tyskland og El Salvador. På rejserne er der forskellige fokusområder men
fælles overordnet formål er at rejse med
mening samt gøre en forskel på den ene
eller den anden måde.
Vi serverer en lækker 3 retters menu krydret med underholdning,
sang, musik og lotteri. Ved information om billetbestilling eller tilsagn om præmier kan der rettes henvendelse til el@v-e,dk. Du kan
også finde mere information om arrangementet på www.v-e.dk.
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AKTIVITETSKALENDER
Torsdag

1/12

kl. 19.30 Musical på VE

Mandag

12/12

kl. 14-16 Adventshygge i præstegården

Mandag

12/12

kl. 19.00 Jule/vinterdekorationer i Sognehuset

Fredag

16/12

kl. 18.00 Jule-fredags café i Drivhuset

Lørdag

17/12

kl. 11-16 Jule-lørdags brunch i Drivhuset

Søndag

18/12

kl. 13.00 Jule-søndags café i Drivhuset

Onsdag

11/1

kl. 18-21 Efterskolernes aften på VE

Fredag

27/1

kl. 18.30 Fællesspisning/filmaften
i Sognehuset

Fredag

3/2

kl. 18.00 Fredags café i Drivhuset

Tirsdag

7/2

kl. 17-21 Fundraising middag på VE

Tirsdag

28/2

kl. 18.30 Generalforsamling, Vesterbølle
Sogns Beboerforening
i Sognehuset
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GUDSTJENESTER

Vesterbølle kirke

27. november
4. december
11. december
18. december
24. december
25. december
26. december
31. december

1. søndag i advent
2. søndag i advent
3. søndag i advent
4. søndag i advent
Juleaften
Juledag
2. Juledag
Nytårsaftensdag

15.00 (1)
11.00
ingen
9.30 (2)
15.15
11.00
ingen
16.30 (3)

1. januar
8. januar
15. januar
22. januar
29. januar

Nytårsdag
1. søndag efter H3K
2. søndag efter H3K
3. søndag efter H3K
4. søndag efter H3K

ingen
11.00
9.30
ingen
11.00

5. februar
12. februar
19. februar
26. februar

Sidste søndag efter H3K
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn

10.30 (4)
ingen
11.00
9.30

(1) Gløgg og juletræstænding efter gudstjenesten
(2) Vi synger julen ind
(3) Indsamling til Det Danske Bibelselskab
(4) Ungdomsgudstjeneste på Vesterbølle Efterskole
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KIRKEN
Ferie, kurser m.v.

Kirkebil

10.-11. december. Embedet
passes af: Niels Peter Sørensen,
nps@km.dk eller tlf: 98641860

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.

6.-12. februar. Embedet passes af:
Line Børding, lkz@km.dk eller
tlf: 98649002

Menighedsrådet

Siden sidst
Begravede på Vesterbølle
kirkegård:

Menighedsråd

30. september:
Klara Nielsine Haubro,
Søndergade 12, Gedsted.

Kirsten Dollerup, formand
Heidi Dyrvig Jensen, sekretær
Mette Dollerup, kasserer
Asta Elkær, kirkeværge

2. november:
Kristian Jensen Ladekarl,
Østergade 22, Gedsted.
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KIRKEN

Ungdomsgudstjeneste
Første weekend i februar er Vesterbølle Efterskole igen rammen om
en konfirmandlejr, hvor elever og
lærere på VE har arrangeret en række oplevelser for de konfirmandhold, der har tilmeldt sig sammen
med deres præst. Weekenden slutter
altid med en ungdomsgudstjeneste.
Derfor er gudstjenesten søndag den
5. februar kl. 10.30 flyttet til hallen
på VE i stedet for i kirken, da der
forventes over 200 deltagere. Temaet har med næstekærlighed og fællesskab at gøre. Så alle der har lyst
til at komme med, er hjertelig velkomne.
Thomas Felter

Adventshygge i præstegården
Traditionen tro er der adventshygge i præstegården op til jul for alle,
der har tid og lyst. I år er det mandag den 12. december kl. 14-16
Indholdet er som det plejer: Vi vil snakke, drikke kaffe, synge advents– og julesange og lytte til julehistorie, ligesom der bliver plads
til et pakkespil efter kaffen.
Medbring derfor en lille gave til ca. 25 kr.
Medbring også meget gerne underholdende indslag, en historie at
fortælle, en sang, en leg eller lignende.
Vi glæder os til at se en flok dejlige mennesker den 12. december.
Velkommen!
Thomas og Kirsten Felter
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KIRKEN

Tilbageblik på vejgudstjenesten
Søndag den 16. oktober holdt vi den tredje vejgudstjeneste, hvor det
var beboere på Glerupvej, Korsholmvej og Mosegårdsvej der var
indbudte til at medvirke. Og der var repræsentanter med fra alle tre
veje, så det var rigtig godt. Det blev en dejlig gudstjeneste med masser af højskolesange og mange temaer i spil, men det hele handlede
mest om, hvor godt det er at synge sammen og hvad det gør ved os.
Selvom der var pæn opbakning kunne vi sagtens have været nogle
flere! Både til at planlægge og forestå gudstjenesten og som deltagere om søndagen.

Annika Tolstup Andersen og Heidi Dyrvig Jensen fortalte lidt om
deres valg af sange, og efter gudstjenesten var der kaffe omkring
døbefonten.
Nu har vi været igennem vejene i sognet og vi vil i menighedsrådet
tage en snak om disse vejgudstjenester og evaluere lidt – og så beslutte om vi skal fortsætte med dem eller i stedet forsøge med noget
andet.
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KIRKEN

Høstgudstjenesten
I år blev høstgudstjenesten lidt anderledes. Ved den efterfølgende
frokost i Sognehuset overraskede menighedsrådet Thomas Felter
med blomster og en gave i anledning af hans 20-års jubilæum som
præst i Vesterbølle. Det blev han både rørt og glad over.
Derudover havde vi valgt at lægge en lille tur i forlængelse af høstgudstjenesten og kirkefrokosten.

Hedeselskabets skovfoged Adolf Bech Pedersen har i en menneskealder været ansvarlig for præstegårdens skov, der ligger som en del
af Vesterbølle plantage.
Han guidede os på en rigtig fin tur, hvor vi så forskellige foryngelser
af skoven og blev lidt klogere på skovdrift og hvilke træer der er
bedst egnede hvor. Og vejret var med os. Det var tørt og lunt for årstiden og med svag vind. En dejlig tur som knap 20 deltog i.
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KIRKEN

Den 13. september holdt Vesterbølle Menighedsråd orienterings– og
opstillingsmøde i Sognehuset.
Efter at formand Kirsten Dollerup havde orienteret om menighedsrådets arbejde det sidste års tid, og kasserer Mette Dollerup havde
redegjort for rådets økonomi, var der opstillingsmøde.
Mette Dollerup havde som den eneste meddelt at hun ikke genopstillede.
Vi skulle imidlertid have to nye ind, da vi de sidste par år har været
én for lidt i rådet. Således blev det fordi Palle Mikkelsen døde, kort
tid efter han var kommet ind i rådet og Gitte Slot flyttede – og vi
havde kun én suppleant: Heidi Dyrvig Jensen.
De to nye der blev valgt ind er:

Kirsten Ladekarl

Jens Dalsgård

Suppleant er: Kirsten Nielsen.
Hjertelig velkommen i rådet til dem!
Det nye råd begynder deres arbejde 1. søndag i advent og vil på første møde konstituere sig. Dette meddeles i næste Lokalblad.
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KIRKEN

En gravsten i Vesterbølle

Morten Christiansen, født 30/7 1892, død 8/10 1980
Mette Kirstine Christiansen, født 26/7 1893, død 23/12 1978
Morten Christiansen lærte som smed i Vesterbølle og drev i 11 år
byens smedeforretning indtil 1927.
Derefter skiftede han erhverv og blev landmand. Det skete for at
videreføre Kirstines fødegård ”Lagensholm”. Denne gård drev de
indtil 1950, hvor de opførte huset på Tolshøj 5.
Her reparerede og solgte Morten gennem en årrække cykler fra
værkstedet i kælderen. Mange af byens børn kom i kælderen og fik
ordnet deres cykler.
Kirstine og Morten Christiansen fik i ægteskabet 8 børn.
4 døtre: Gertrud, Vera, Ingrid og Agnes, og 4 sønner: Orla, Børge,
Frede og Asger.
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RETURADRESSE: Hanne Kudahl, Tolshøj 3, Vesterbølle, 9631 Gedsted
Bestyrelsen for Vesterbølle Sogns Beboerforening
Formand Kirsten Felter, Tolshøj 31 kfe@km.dk
Næst.fmd Bente Mikkelsen, Sognevejen 155
bnmikkelsen@jubii.dk
Kasserer Hanne Kudahl, Tolshøj 3 hannekudahl@mail.dk
Sekretær Mette Lillethorup, Tolshøj 1 lillethorup@dlgmail.dk
Henrik Skammeritz, Katbakken 3
hwskammeritz@gmail.com
Brian Christophersen, Tolshøj 47
brianchristophersen@gmail.com

30955248
22595821
24251218
98645604
29676121
22506011

Vesterbølle Kirke
Sognepræst Thomas G. Felter, Tolshøj 31 tofe@km.dk
98645201
Graver
Kristian Byrialsen Nielsen, Tolshøj 56
60493484
vesterboellekirkegaard@gmail.com
Kirkesanger Kirsten Klitgård Frandsen, Bydamsvej 5, Ålestrup 60485015
hyrdehuset@gmail.com
Organist
Lars-Peder Nyrup Bøgh, Mejsevej 11, Farsø
51331201
pnyrup@gmail.com
Formand
Kirsten Dollerup, Sognevejen 197
98645250
fam.dollerup@hotmail.com
Regnskabs- Cathrine Andersen, Sjøstrupvej 44, Aars
22956557
fører
ca@ca-kontorservice.dk
Kirkeværge Asta Elkjær, Sognevejen 201
24851452
elkaerbjarne@mail.dk
Sognehuset Kirsten Nielsen, Tolshøj 37 tolshoej37@mail.dk
25160420
Lokalbladets redaktør
Hanne Kudahl hannekudahl@mail.dk

2425 1218

