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BEBOERFORENINGEN
Fællesspisning og
foredrag med Irene og Kristian
”Til vintermarked i Jokkmokk”
tirsdag den 7. januar
18.00
18.30
19.30

Spisning
Menighedsrådets årlige orientering
Foredrag med Irene og Kristian

Hvad får to danskere til at tage en 1500 km lang togtur til det mørke og kolde
Nordsverige i februar måned? Ja, for Irene Sødinge og Kristian Byrialsen Nielsen var det lysten til at opleve samernes vintermarked i Jokkmokk, som i 2013
blev afholdt for 408. gang i en ubrudt række! Det gav oplevelser i den smukke
natur, indblik i samisk kultur og kunsthåndværk, kulinariske specialiteter og
ikke mindst ægte markedsstemning.
Pris: 50 kr.
Tilmelding til spisning:
senest den 3. januar til Kirsten 9864 5201 eller Mette 9864 5604
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BEBOERFORENINGEN
Bestyrelsen beretter
Vi arbejder i øjeblikket med at finde nye tiltag til Levende
Landsby, hvor der efter bestyrelsens mening skal ske noget nyt for stadig at tiltrække nye gæster. Det er meget
børnefamilierne, vi koncentrerer os om. Desuden vil vi
gerne, at vi holder en vis standard, så vi ikke bliver et loppemarked. Alt dette håber vi at være blevet klogere på efter iværksætteaftenen den 14. november.
Desuden har Hanne et stort arbejde i gang omkring husene i Vesterbølle. Der er også tanker om, at vi skal søge
nogle midler, så vi kan få nye grill, da de gamle synger på
sidste vers.
Det er besluttet at indkøbe en projektor til foreningen,
som kan bruges i forbindelse med arrangementer i Sognehuset.

Porcelæn m.m.
Skulle der være nogle af jer, der ligger inde med noget gammelt porcelæn, som
I ikke bruger, vil vi gerne i beboerforeningen arve det. Vi vil bruge det i vores
café i Sognehuset til Levende Landsby. Gamle hvide duge, lyseduge m.m vil
også være meget velkomment.
Man kan kontakte én fra bestyrelsen for at høre, hvor det skal afleveres.

Billeder fra forgangne tider
Hanne er ved at lave et diasshow, der skal bruges i forbindelse med næste års
”Levende landsby”, hvor der er 10 års jubilæum. Hun har samlet en masse billeder fra forgangne tider, men modtager gerne flere materialer.
Skulle der være nogle, der ligger inde med billeder eller andet spændende, er
de meget velkomne til at kontakte Hanne.
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BEBOERFORENINGEN
Generalforsamling
Mandag den 3. februar 2014
18.30 Spisning
(tilmelding senest onsdag den 29. jan til Erik 98645709 eller Bente 98642377)
19.15 Generalforsamling
Med følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent og stemmetællere
2) Formandsberetning
3) Regnskab
4) Forhandling
5) Kontingentfastsættelse
6) Valg til bestyrelsen, suppleanter og revisor
På valg er:
Bente (villig til genvalg)
Kirsten (villig til genvalg)
Erik ønsker en pause
Revisor: Niels Mikkelsen
7) Indkomne forslag
8) Levende landsby
9) Eventuelt
Beboerforeningen er vært ved maden og kaffen. Medbring selv drikkevarer.
Betingelsen for at kunne stemme til generalforsamlingen er, at der er betalt
kontingent for 2013, så hermed en opfordring til at få betalt (se satser og kontonummer andetsteds i bladet).
Mød op og gør din indflydelse gældende.

Kontingent
Det er nu det er tid til indbetaling af kontingent for 2014
Satser: 50 kr./ person – 125 kr./husstand
Pengene kan indsættes på kontonr. 2560 3000020280
eller indbetales kontant til Mette Lillethorup
Hvis I vælger at betale via netbank, så husk at skrive navn på, så vi kan registrere jer. På forhånd tak.
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Badminton
Der er stadig mulighed for at spille badminton
i efterskolens hal.
Det er tirsdag og torsdag mellem 18-19.
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
Sæt kryds i kalenderen for vandværksgeneralforsamlingen som bliver mandag den 10. marts kl, 19 i Drivhusets cafe, Korsholmvej 178, Vesterbølle
BESTYRELSEN:
∗

Niels Mikkelsen

4077 7684

∗

Hans Dollerup

2022 3250

∗

Freddy Nielsen

9864 5658

∗

Henrik Skammeritz 9864 5498

∗

Claus Hermansen 9864 5655
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DRIVHUSET
Julefredagsbuffet den 6. december kl. 18
Fredags-café
7. februar, 7. marts og 4. april
Der serveres normalt en buffet bestående af 4-6
retter inspireret af årstidens grønsager. Hovedretten serveres mellem kl. 18.00 og 20.00. Menuen
fastsættes en uges tid før fredagscaféen, idet inspirationen kommer fra markens grønsager.
Husk at bestille bord i god tid på tlf. 9864 5655

Vegetarisk madkursus 9. marts (med tilmelding)
Vegetarbrunch, meditation og
mindfulness fra Dalai Lama
Lørdag den 5. april kl. 9-12

Yoga-kursus - Yoga, meditation og vegetarmad
Fredag d. 25. april kl. 18.00 til søndag d. 27. april kl. 17.00
Et kursus hvor kroppens velvære vil være i centrum.
En herlig vekselvirkning mellem nogle fysiske øvelser, der gør kroppen smidig, sindet og psyken frisk og frydefuld og maven behagelig let af vegetarmad.
Overnatning kan ske på sovesal, i hytter eller medbragt telt på campingpladsen.
Michael Bjerrum, Claus Hermansen og Eva Bjerrum underviser.
Pris 1700 kr. alt incl.
Tilmelding nødvendig.
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Oplev efterskolen
Tirsdag den 21. januar 2014 kl. 19 er du/I velkommen til et besøg!
Aftenen byder bl.a. på
· Oplev skolen – eleverne viser rundt
· Smag på kaffen og lidt brød
· Syng med på et par sange
· Hør om skolen og skolekredsen
Skolen er en vigtig del af lokalsamfundet – denne aften er det muligt at komme
inden for og se og høre, hvad skolen byder på – ikke kun for elever – men for
lokalsamfundet.
Med venlig hilsen
skolekredsens repræsentanter:
Hans Dollerup – Jens Møller – Aase Dalsgaard – Lisbeth Vingborg – Nina
Færgegaard Nielsen – Knud Bak

Eleverne ses her med Ole Kuhr fra Spar Nord, Farsø i forbindelse med overrækkelsen af de 10.000 kr., de vandt til deres rejseprojekt ”Ud i Verden.”
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AKTIVITETSKALENDER
Fredag d. 6. december kl. 18.00

Julefredagsbuffet

Tirsdag d. 7. jan. kl. 18.00

Fællesspisning og foredrag

Tirsdag d. 21.jan. kl. 19.00

Åbent hus på Vesterbølle Efterskole

Mandag d. 3. feb. 18.30

Beboerforeningens generalforsamling

Fredag d. 7. februar kl. 18.00

Caféaften i "Drivhuset" (Tilmelding)

Fredag den 7. marts kl.18.00

Caféaften i "Drivhuset" (Tilmelding)

Søndag den 9.marts

Vegetarisk madkursus

Mandag d. 10.marts kl. 19

Vandværksgeneralforsamling i
Drivhusets Cafe

Fredag den 4. april kl. 18.00

Caféaften i "Drivhuset" (Tilmelding)

Tirsdag den ??? kl. 14 –16

Sogneklubben:

Lørdag den 5. april kl. 9-12

Vegetarbrunch og meditation i
”Drivhuset”

25.—27. april

Yogakursus ”Drivhuset”
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GUDSTJENESTER

Vesterbølle Kirke

1. december
8. december
15. december
22. december
24. december
25. december
26. december
29. december
31. december

1. januar
5. januar
12. januar
19. januar
26. januar

2. februar
9. februar
16. februar
23. februar

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

Nytårsdag
Hellig tre konger
1. søn. efter H3K
2. søn. efter H3K
3. søn. efter H3K

4. søn. efter H3K
Sidste. søn. e. H3K
Septuagesima
Seksagesima

15.00 (1)
10.30
ingen
16.00 (2)
15.00
10.30
ingen
ingen
16.00 (3)

ingen
10.30
ingen
10.30
10.30

10.30 (4)
19.30
ingen
10.30

(1) Efterfølgende gløgg og æbleskiver i Sognehuset samt juletræstænding
(2) Samuel Frederiksen medvirker på cornet.
(3) Der er indsamling til Det Danske Bibelselskab
(4) NB: ikke i kirken! Ungdomsgudstjeneste i hallen på VE
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KIRKEN
Ferie og orlov

Kirkebil

Jeg har fri den 14.- 15. december, hvor
embedet passes af Line Karmann Børding; telefon 9864 9002 – og desuden
den 26. december, hvor det passes af
Asger Staugaard Nielsen,
telefon 9864 5558.

Der kan bestilles kirkebil til alle højmesser (kl. 10.30).
Kirken betaler for bilen, men man
skal selv bestille den. Når der ikke er
gudstjeneste i Vesterbølle kirke, må
man gerne benytte tilbuddet til en anden kirke i nabolaget.

Thomas er tilbage fra orlov den 1. januar og planlægger ikke at holde fri i
januar og februar.
Vi har lavet en aftale med Farsø Taxi.
Kirsten Felter Bilen skal bestilles dagen før inden kl.
12.00, på tlf. 98 63 11 82 - for at de
kan tilrettelægge kørslen.
Menighedsrådet.

Siden sidst
Viede:
D. 19/10: Maria
Hyldgaard Ladekarl
og Rasmus Abildgaard Knudsen, Ny
Munkegade 62, Århus

Menighedsråd
Formand: Kirsten Dollerup
Kirkeværge: Kristian B. Nielsen
Kontaktperson: Gitte Emma Slot
Kasserer: Mette Dollerup
Sekretær: Gitte Emma Slot
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KIRKEN
Syng julen ind

Ungdomsgudstjeneste

Ved gudstjenesten 4. søndag i advent
vil vi lægge vægten lidt mere på musik
og julesalmer end på ord. Samuel Frederiksen fra Hvalpsund vil igen i år
medvirke med nogle solostykker på
cornet og desuden ledsage nogle af salmerne.
Kom med den 22. december kl 16.00,
og stem hjertet til jul i Vesterbølles
ældste og smukkeste rum!
Kirsten Felter

Nytårsgudstjeneste
Det er blevet en god tradition at vi holder nytårsaftensgudstjeneste i Vesterbølle kirke den 31. december kl. 16.00.
Efter gudstjenesten får vi et glas champagne eller cider og et stykke kransekage og ønsker hinanden et godt nytår,
inden vi går hjem til dronningens nytårstale og aftenens festligheder. Husk,
at der er den forordnede indsamling til
Bibelselskabet ved denne gudstjeneste.
Tak for ethvert bidrag.
Vil man hellere i kirke nytårsdag er der
en anden god tradition: at man vandrer
til fods til Østerbølle kirke, hvor der
plejer at være rigtig god opbakning til
gudstjenesten kl. 16. Især mange fra
Aalestrup går turen, men hvorfor ikke
også fra Vesterbølle…!
Kirsten Felter
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Første weekend i februar er Vesterbølle Efterskole igen rammen om en
konfirmandlejr med afsluttende ungdomsgudstjeneste. Søndag d.. 2. februar holdes gudstjenesten derfor i
efterskolens hal i stedet for i kirken,
da der forventes over 200 deltagere,
fortrinsvist i den yngre ende. Men
det er altså stadig sognets offentlige
gudstjeneste, blot i et lidt mere let
sprog og brug af nogle unge musikere i stedet for orglet. Så alle uanset
alder er hjertelig velkomne.
Kirsten Felter

KIRKEN
Menighedsmøde
Menighedsrådet afholder sit årlige
orienteringsmøde tirsdag den 7. januar. Formålet med det lovpligtige møde er at fortælle om menighedsrådets
arbejde i det forløbne år og planerne
for det kommende år – og selvfølgelig at man kan stille spørgsmål og
komme med kommentarer til rådets
arbejde. Vi har i år valgt at lægge
mødet i forbindelse med fællesspisning og sogneaften så flest mulige
kan få et indblik i, hvad menighedsrådet arbejder med for tiden.
Thomas Felter

Sogneklubben
Advents-hygge
Tirsdag d. 3. december kl. 14 – 16:
Præstegården danner også i år rammen om adventshyggen i. Vi vil
snakke, hygge os, drikke kaffe,
synge advents- og julesange og lytte til julehistorie, ligesom der bliver plads til det obligatoriske 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.
—— o O o ——

Jakob Knudsen – provokatør og
samfundsrevser
Tirsdag d. 4. februar kl. 14 – 16:
Vi kender især Jakob Knudsen
(1858-1917) for hans smukke morgensang ”Se, nu stiger solen”, men
han var også forfatter til en lang
række romaner og filosofiske værker. I sin samtid var han både elsket og hadet for sine kontroversielle synspunkter. I sin kritik af det
moderne samfunds humanisme er
Jakob Knudsen stadig aktuel i vore
dage, og derfor er der god grund til
at trække ham frem igen. Sognepræst Asger Staugaard Nielsen,
Gedsted tegner et portræt.
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KIRKEN

Adventskransen

På de sidste fire søndage inden jul tænder vi lys i adventskransene og giver måske hinanden adventsgaver. Det ville kirkens mænd i katolsk tid ikke have brudt
sig om. De mente, at man skulle lide afsavn, før man rigtig kunne opleve juleglæden. Så de fastede i adventen for at gøre sig klar til at modtage juleevangeliets budskab om Jesus’ fødsel. Men det passede ikke rigtig ind i danskernes juleforberedelser, og adventsfasten fik aldrig særlig stor betydning i Danmark.
Ordet advent kommer af latin og er en forkortelse for ”adventus Domini”, som
betyder ”Herrens komme”.
Siden middelalderen har man pyntet op til jul med forskellige former for dekorationer med gran og lys. Omkring 1830 opstod en ny skik i Tyskland, hvor
man begyndte at hænge tredobbelte kranse med lys op, som blev kaldt adventskroner. I Nordtyskland blev det til den mere enkle adventskrans med fire lys,
som vi kender i dag. Kransen kom over grænsen til Sønderjylland omkring første verdenskrig, hvor flere højskoler tog skikken til sig. Men først under anden
verdenskrig blev den almindelig i hele landet, og i 1946 var motivet på årets julemærke en grankrans med fire hvide lys og røde bånd.
Adventskransen var oprindeligt ikke en kirkelig skik, men i dag har også kirken
taget den til sig. Her bruger man tit lilla eller violette bånd, da violet i den kirkelige tradition er forberedelsens farve. Så selv om vi heller ikke faster i dag
minder farven om, at advent er en forberedelsestid mens vi venter på jul.
Fra: Den Store Julebog, Det Danske Bibelselskab 2008.
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KIRKEN
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KIRKEN

Menighedsrådet har gennem længere tid arbejdet på at få sat en renovering af kirkegården i gang. I første omgang har noget af det mest presserende været at få forbedret adgangen til kirken fra Tolshøj ved Sognehuset, men også trappen mod parkeringspladsen har trængt alvorligt til at
blive sat om. I skrivende stund arbejdes der med de sidste justeringer af
en plan, der skal gøre adgangsvejen til kirken mindre stejl og desuden
åbne udsigten til kirken fra Tolshøj. Som det fremgår af billedet indebærer det en omlægning af stien som bliver mulig i forbindelse med, at der
nedlægges nogle gravsteder ud for våbenhuset. Det er firmaet Egebjerg
By & Landskab i Aalborg, der står for projektet, og menighedsrådet håber at kunne sætte arbejdet med renoveringen i gang i det tidlige forår.
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RETURADRESSE: Orla Jokumsen, Sognevejen 236, 9620 Aalestrup
Bestyrelsen for Vesterbølle Sogns Beboerforening
Mette Lillethorup

Tolshøj 1

9864 5604

lillethorup@dlgmail.dk
Erik Bach

Korsholmvej 139

9864 5709

Kirsten Felter

Tolshøj 31

9864 5201

Bente Mikkelsen

Sognevejen 155

9864 2377

Hanne Kudahl

Tolshøj 3

2425 1218

Vesterbølle Kirke
Sognepræst

Thomas G. Felter, Tolshøj 31
tofe@km.dk

9864 5201

Graver

Vivi Philipsen, Møllevang 17, 9600 Aars
viviannphilipsen@hotmail.com
Træffes tirsdag-fredag kl. 10-14

6049 3484

Kirkesanger

Henrik Felter, Tolshøj 31

2293 5201

Organist

Vita Nielsen, Thyrasvej 19, 9640 Farsø

9863 1372

Fmd. m. rådet Kirsten Dollerup, Sognevejen 197
fam.dollerup@hotmail.com

9864 5250

Regnskabsfører

Cathrine Andersen, Sjøstrupvej 44, 9600 Aars 2295 6557
ca@ca-kontorservice.dk

Kirkeværge

Kristian Byrial Nielsen

Lokalbladets redaktør
Else & Orla Jokumsen, jokumsen@live.dk

2285 5061

