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BEBOERFORENINGEN
I skrivende stund (januar 2021) ved vi ikke, hvordan
udviklingen bliver hen over foråret og sommeren - om vi
overhovedet kan samles som vi plejer - vi er blevet opfordret
til at se så få personer som muligt, og der er forsamlingsforbud
både ude og inde.
Bestyrelsen for Beboerforeningen har derfor valgt, at vi ikke
vil planlægge arrangementer i marts, april og maj. Det gør vi
ud fra et forsigtighedsprincip - så altså hverken Spis og Smut
eller andet spændende på programmet - og desværre, desværre
heller ikke de forskellige forberedelser til Levende Landsby,
som vi plejer at bruge foråret på.
Vi håber sådan, at vi kan tage revanche…..på et tidspunkt.
Så pas godt på hinanden derude.
På bestyrelsens vegne
Karin Hasling, sekretær
Hvis det bliver muligt at afholde Levende Landsby
den 7.- 8. august, skal vi være klar til at rykke hurtigt.
Så vil vi indkalde til orienteringsmøde via SMS-kæden
og Facebook.
Derfor opfordrer vi kraftigt til, at man melder sig til
SMS-kæden eller søger optagelse i ”Aktiv i Vesterbølle”
på Facebook.
Man kommer på SMS-listen ved at sende en besked til
Beboerforeningens telefon nr. 71784930 med 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 hun/han
tilmelder sig SMS-kæden.

Husk vores hjemmeside www.vesterboelle.dk
Hjemmesiden dækker ”alt” hvad der sker i
vores dejlige by - Landsbykulturen, kirken,
Beboerforeningen og byen som sådan.
Vores webmaster, Karsten Møller, tager gerne
imod tips og ideer til ting, som I synes mangler
på hjemmesiden.
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BEBOERFORENINGEN
Facebookgruppen ”Aktiv i Vesterbølle”
Gruppen er stadig aktiv og du kan anmode om medlemskab af den
lukkede FB-gruppe hvor 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.

Beboerforeningens generalforsamling
UDSÆTTES TIL VI KAN MØDES IGEN
Nærmere oplysninger følger i sommerens Lokalblad og/eller i
Vesthimmerlands Avis.

DRIVHUSET
Fredagscafé m/tallerkenservering
5. marts, 26. marts og 7. maj kl. 18.00 - 22.00
Hovedretten serveres mellem 18.00 og 19.00

Lørdagsbrunch m/tallerkenservering
6. marts, 27. marts og 8. maj kl. 11.00 - 14.00
Meditation og kage
6. marts og 27. marts kl. 14.00 - 16.00
Yoga kursus 9. - 11. april.
Bordbestilling nødvendig på 98645655
Drivhuset leverer Økologi ved din dør – ring 98645655
eller mail jylland@post12.tele.dk eller www.drivhuset-eva.dk
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AKTIVITETSKALENDER
Fredag
5/3
Lørdag
6/3
Lørdag
6/3
Fredag 26/3
Lørdag 27/3
Lørdag 27/3
Mandag 5/4
Fredag
7/5
Lørdag
8/5
Lørdag
8/5

kl. 18.00
kl. 11-14
kl. 14-16
kl. 18.00
kl. 11-14
kl. 14-16
kl. 14.00
kl. 18.00
kl. 11-14
kl. 14-16

Fredagscafé i Drivhuset
Lørdagsbrunch i Drivhuset
Meditation og kage i Drivhuset
Fredagscafé i Drivhuset
Lørdagsbrunch i Drivhuset
Meditation og kage i Drivhuset
Pilgrimsvandring
Fredagscafé i Drivhuset
Lørdagsbrunch i Drivhuset
Meditation og kage i Drivhuset

Generalforsamling i Vesterbølle Vandværk
Husk Vesterbølle Vandværks årlige generalforsamling
mandag den 15. marts kl. 19.00 i Drivhusets Café.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag til behandling sendes til formand Claus Hermansen
Tlf: 2083 4664

VESTERBØLLE VANDVÆRK
Bestyrelsen
*
*
*
*
*

Niels Mikkelsen
Hans Dollerup
Martin Kristiansen
Jens Dalsgaard
Claus Hermansen

22188499
20223250
20201193
20302211
20834664
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GUDSTJENESTER

Vesterbølle kirke

7. marts
14. marts
21. marts
28. marts

3. søndag i fasten
Midfaste
Mariæ bebudelses dag
Palmesøndag

ingen
11.00
ingen
9.30

1. april
2. april
4. april
5. april
11. april
18. april
25. april
30. april

Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. søndag efter påske
2. søndag efter påske
3. søndag efter påske
Bededag

19.30
11.00
9.30 (1)
14.00 (2)
ingen
11.00
ingen
9.30

2. maj
9. maj
13. maj
16. maj
23. maj
24. maj
30. maj

4. søndag efter påske
5. søndag efter påske
Kr. himmelfartsdag
6. søndag efter påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis

ingen
9.30
11.00
ingen
11.00
14.00 (3)
ingen
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(1) Der er indsamling til KFUM og KFUK i Danmark
(2) Pilgrimsvandring. Se kirkesiderne
(3) Fælles friluftsgudstjeneste - hvis det er muligt !?

5

KIRKEN
Sognepræsten har ferie/fri
15. - 21. marts
19. - 25. april
14. - 16. maj
Alle tre perioder dækkes af Asger Nielsen i Gedsted
Tlf: 9864 5558 eller mail: astni@km.dk

Konfirmation
Lørdag den 1. maj var der annonceret konfirmation i Vesterbølle
kirke kl. 11.00. I mellemtiden er der jo sket meget som gør,
at konfirmationerne er rykket til den 21. august kl. 11.00.
Thomas Felter
Giv tid! og livets træ bli´r grønt
må frosten det end kue,
giv tid! og hvad du drømte skønt,
du skal i sandhed skue.
Det sidste års tid har været hårdt for rigtig mange. Med besværligheder, usikkerhed, bekymringer og afsavn. Det trækker ud og trækker ud, og vi kan snart ikke mere. Vi trænger til lys og forår - at
”livets træ bliver grønt”, som Ingemann digter det i 3. vers af
”I sne står urt og busk i skjul”.
Livets træ var et af træerne i Paradisets have. Dét, der gav evigt liv.
Men i sangen kan det også forstås som vort eget livstræ, som lige
nu kan se vissent og forfrossent ud.
Men ”giv tid!” siger Ingemann - vær tålmodig. Det går over.
Også vores livstræ bliver grønt igen; vi skal bare være tålmodige.
Ligesom vi kan se, at det allerede spirer derude.
I mellemtiden kan vi tage ordene for pålydende: giv (af din) tid - til
dem, der sidder alene og længes efter en telefonsnak med et andet
menneske; dem, der har brug for en hånd til indkøb eller selskab på
en gåtur. For hvis der er noget, vi har lært af Coronatiden er det, at
vi har brug for hinanden til at indgyde hinanden håb og tro på at det
bliver godt igen. Vores livstræ visner og fryser ned, når vi er alene.
Men når vi er sammen, spirer det og grønnes.
Thomas Felter

6

KIRKEN
Pilgrimsvandring 2. påskedag

+

Præsten i Ullits, Troels Laursen og jeg, har i samarbejde med Karin
Hasling fra Vesterbølle planlagt en lille ”pilgrimsvandring” mellem
Vesterbølle og Gl. Ullits kirker.
Det bliver 2. påskedag kl. 14.00 og ruten går hen over den nye bro
over Lerkenfeld å.
Vi begynder kl. 14.00 i Vesterbølle kirke. Eller, hvis vi er mange,
på kirkegården. Turen varer 1½ til 2 timer og slutter ved/i Gl. Ullits
kirke, hvor der efterfølgende er kaffe på plænen ved kapellet.
Deltagerne skal selv lave aftale om evt. hjemtransport.
Så håber vi bare på godt vejr!
Thomas Felter

Vedr. påsken og pinsen i kirken
I skrivende stund vides det ikke hvordan
påsken kommer til at forløbe i kirken. Om vi
Skærtorsdag kan samles om et stort bord i
koret, som vi har gjort før - eller om der stadig er
restriktioner på varighed, salmesang og antal
personer pr. m2.
Ej heller vides det om det bliver muligt at holde den fælles
friluftsgudstjeneste 2. pinsedag, som der er tradition for.
Det bedste er at holde øje med kirkens facebookside, hvor der
kommer nyt om de forskellige gudstjenester.
Man behøver IKKE at være på Facebook for at se kirkens side.
Det er en åben side som alle kan se.
Søg den i Google og klik dig ind.
Thomas Felter
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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

Karsten Møller, karsten@privatmail.dk

21420055

Sekretær

Karin Hasling, mor.karin@gmail.com

21721579

Ann Ardal, annardal@gmail.com

22638194

Regnskabsf.

Hanne Kudahl, hannekudahl@mail.dk

24251218

Beboerfor.

SMS tilmelding til Vesterbølle Beboerforening

71784930

Beboerfor.

MobilePay

43893

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, hdyj100@gmail.com

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

Kirken

MobilePay

87756

Lokalbladets redaktør
Hanne Kudahl hannekudahl@mail.dk

24251218

