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Filmaften fredag den 9. september kl. 18.00 

 

Vi starter med fællesspisning og ca. kl. 18.45   
sætter vi os med en kop kaffe og ser en god 
(dansk) film - forslag modtages gerne. 
Pris for maden er 50 kr. - medbring selv drikke-
varer til maden, så giver beboerforeningen kaffen. 
Tilmelding senest søndag den 4. september på                
tlf. 7178 4930 (sms). 

Evaluering af Levende Landsby                                                
mandag den 19. september kl. 18.30 

 

Vi starter med spisning og derefter er ordet frit. 
Beboerforeningen er vært ved maden, drikke-
varerne og kaffen. 
Tilmelding senest fredag den 12. september på 
tlf. 7178 4930 (sms). 

 

Løvfaldsfest lørdag den 8. oktober kl. 18.00 

 

Hvis du vil være med til at bestemme menuen og indholdet, tager 
vi gerne imod gode ideer. 
Pris for maden er 50 kr. og beboerforeningen er vært ved drikke-
varerne.  
Tilmelding senest søndag den 2. oktober på tlf. 7178 4930 (sms). 

 
Ølsmagning fredag den 4. november kl. 19.00 
 
 

Brian Christophersen præsenterer forskellige 
øltyper, som han har lavet.                                
Beboerforeningen supplerer med lidt chips/
snacks. 
Arrangementet er gratis. 
Tilmelding senest søndag den 30. oktober på   
tlf. 7178 4930 (sms). 
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Børnehyggedag lørdag den 29. oktober kl. 15.00 

 

Vi mødes i Sognehuset og hygger, leger og 
spiser - det bliver nok med Halloweentema, så 
vær forberedt på, at det kan blive ganske  
uhyggeligt! 
Alle børn er velkomne - og det er gratis                       
at deltage. 
Tilmelding senest søndag den 23. oktober på 
telefon 7178 4930 (sms) eller via Facebook- 
gruppen ”Aktiv i Vesterbølle.” 

Inspiration til julepyntning tirsdag den 22. november 
kl. 18.30-21 

 

Vi mødes i Sognehuset, hvor Rikke Kovsted giver inspiration til 
adventskranse og dekorationer, som kan 
pynte i julemåneden. 
Medbring skåle/opsatser, oasis samt                      
materialer til eget forbrug og evt. bytte. 
Bente Mikkelsen sørger for, at der er      
pyntegrønt. 
Kaffe/te og kage serveres undervejs. 
Tilmelding af hensyn til både pladsen og kagebageren senest den 
20. november på tlf. 7178 4930 (sms). 

 

Juletræstænding søndag den 27. november kl. 15.00 

 
 

Traditionen tro begynder vi med 
en kort gudstjeneste i kirken. 
Herefter er beboerforeningen 
vært ved gløgg og æbleskiver i 
Sognehuset. 
Ca. kl. 16.15 går vi i samlet flok 
under klokkeringning hen og  
tænder byens juletræ. 
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Fitness på Vesterbølle Efterskole 

 

Hvis man er medlem af Vesterbølle Sogns 
Beboerforening, kan man benytte de fitness- 
maskiner, som står på efterskolen. 
Pris for at benytte maskinerne er 100 kr. pr.         
måned eller 1000 kr. pr. år pr. husstand -              
plus naturligvis medlemskab af beboer-
foreningen. 
Kontakt bestyrelsen, hvis du vil høre mere 
om dette tilbud. 

Julefrokost  

 

Fredag den 25. november kl. 18.00 i Sognehuset. 
Der skal medbringes en lille pakke            
til pakkespillet (pris højst 50 kr.) 
Beboerforeningen er vært ved                  
drikkevarerne. 
Pris for maden er 75 kr. 
Tilmelding senest mandag den                          
21. november på tlf. 7178 4930 (sms). 

 

Spis og Smut 
Madholdet aftales fra gang til gang. 
Spisningen begynder kl. 17.30 og arrangementet 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 skal tilmelde sig gennem                                                             
facebookgruppen ”Aktiv i Vesterbølle”,  
hvor det også kommer til at fremgå,                                                      
hvem der er tovholder. 
Næste datoer er mandagene: 
5. september, 3. oktober og 7. november.                                           
Ingen Spis og Smut i december. 
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    Bestyrelsen 
 
 
 

  *  Niels Mikkelsen           21188499 
  *  Hans Dollerup         20223250 
  *  Martin Kristiansen       20201193 
  *  Jens Dalsgaard             20302211 
  *  Claus Hermansen         20834664 

 

           VESTERBØLLE VANDVÆRK 
 

 

Byportene er taget ned - hvad så? 

På generalforsamlingen i februar 2022 orienterede bestyrelsen om, 
at vores ”gamle” byporte skulle tages ned i                   
forbindelse med, at vi har fået nye byskilte.                    
Bestyrelsen lovede samtidig at komme med              
forslag til nye byporte på generalforsamlingen 
2023. Men vi kan jo ikke gøre det alene, så hvis 
du  har en god idé til nogle nye byporte,                        
vil vi hermed opfordre til, at du kontakter en i      
bestyrelsen og fremlægger din idé. Gerne med 
oplæg til materialer og en pris. 
Deadline for aflevering af idéer til bestyrelsen er 1. oktober 2022. 

 

Nyt aktiv for Vesterbølle og opland 

Vesterbølle vandværk har indkøbt dette fine bord-bænkesæt og              
har opstillet det på vandværksgrunden ved Korsholmvej 178. 

Fra grunden er der en      
flot udsigt ud over      
Vesterbølle og man kan 
tillige skimte Limfjorden 
i baggrunden. 
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DRIVHUSET 

 

 

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

 
 

 

Bordbestilling nødvendig på 98645655. 

Fredagscafé kl. 18.00 - 23.00 
2. september, 7. oktober og 4. november 

 

Fredags-julecafé 18. november 
Hovedretten serveres mellem 18.00 og 19.00. 
 
 
 

Lørdagsbrunch kl. 11.00 - 14.00 
8. oktober og 5. november 

 

Lørdags-julebrunch 19. november 
 

 

                                40 års jubilæum 
              Høstmarked den 4. september kl. 10-17 

Kl. 10.00 
 
 
Kl. 12.00 
Kl. 14.00 

Meditation ved stupaen eller i templet: 
100 år med buddhisme i Danmark, 
33 år i Vesterbølle. 
Frokost i Cafeen med bestilte borde og musik. 
Markvandring og indvielse af den nye eltraktor. 
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AKTIVITETSKALENDER 

                           

      

 

 

 

 

  

Fredag  

Lørdag  

Søndag  

Mandag  
Tirsdag  

Fredag 

Onsdag  

Torsdag 

Mandag 

 
Søndag 

Søndag 

Onsdag  

Mandag 

Fredag  

Lørdag  
Lørdag 

Onsdag 

Mandag 

Onsdag  

Lørdag 

Fredag 
Fredag  

Lørdag  

Mandag 

Fredag  

Lørdag  

Tirsdag 
Fredag 

Søndag  

Onsdag  

   2/9 
   3/9 

   4/9 

   5/9 
   6/9 

   9/9 

 14/9 

 15/9 

 19/9 

 
 25/9 

 25/9 

 28/9 

   3/10 

   7/10 

   8/10 
   8/10 

 12/10 

 24/10 

 26/10 

 29/10 

   4/11 
   4/11 

   5/11 

   7/11 

 18/11 

 19/11 

 22/11        
 25/11 

 27/11 

 30/11   

Fredagscafé i Drivhuset 

Høstløb på Vesterbølle Efterskole 

Høstmarked og jubilæum i Drivhuset 

Spis og Smut i Sognehuset 
Visionsmøde i Ullits 

Filmaften i Sognehuset 

Besøgsaften på Vesterbølle Efterskole 

Vandreforedrag på Ådalsstien 

Fællesspisning og evaluering af 

Levende Landsby i Sognehuset 
Efterskolernes dag på VE 

Høstgudstjeneste med frokost 

Snakke-spil-strikkeklub i Sognehuset 

Spis og Smut i Sognehuset 

Fredagscafé i Drivhuset 

Lørdagsbrunch i Drivhuset 
Løvfaldsfest i Sognehuset 

Besøgsaften på Vesterbølle Efterskole 

Koncert i Vesterbølle kirke 

Snakke-spil-strikkeklub i Sognehuset 

Børnehyggedag i Sognehuset 

Ølsmagning i Sognehuset 
Fredagscafé i Drivhuset 

Lørdagsbrunch i Drivhuset 

Spis og Smut i Sognehuset 

Fredagscafé i Drivhuset 

Lørdagsbrunch i Drivhuset 

Juleinspiration i Sognehuset 
Julefrokost i Sognehuset 

Gudstjeneste/juletræstænding 
Snakke-spil-strikkeklub i Sognehuset 

kl. 18-23 

kl. 10-16 

kl. 10-17 

kl. 17.30 
kl. 19-21 

kl. 18.00 

kl. 18.30 

kl. 17.00 

kl. 18.30 

 
kl. 13-18 

kl. 11.00 

kl. 15-17 

kl. 17.30 

kl. 18-23 

kl. 11-14 
kl. 18.00 

kl. 18.30 

kl. 19.00 

kl. 15-17 

kl. 15.00 

kl. 19.00 
kl. 18-23 

kl. 11-14 

kl. 17.30 

kl.18-23 

kl. 11-14 

kl. 18.30  
kl. 18.00 

kl. 15.00 

kl. 15-17 
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GUDSTJENESTER 

   Vesterbølle kirke 

     

     4. september 12. søndag efter Trinitatis   9.30        KK 
          11. september   13. søndag efter Trinitatis   ingen 
          18. september 14. søndag efter Trinitatis   ingen 
          25. september 15. søndag efter Trinitatis  11.00      

 

  
3    
           2. oktober  16. søndag efter Trinitatis    9.30 
           9. oktober  17. søndag efter Trinitatis    ingen 
         16. oktober  18. søndag efter Trinitatis  11.00     (1) 
         23. oktober  19. søndag efter Trinitatis    ingen 
         30. oktober  20. søndag efter Trinitatis    9.30      KK 

          

           6. november  Alle Helgens søndag   11.00     (2) 
         13. november  22. søndag efter Trinitatis    ingen 
         20. november  Sidste søndag i kirkeåret     9.30     (3) 
         27. november  1. søndag i advent    15.00     (4) 

   
 

      KK = Kirkekaffe efter gudstjenesten 
      (1)     Høstgudstjeneste og fællesspisning. Se kirkesiderne 
      (2)     Alle Helgens-gudstjeneste. Se kirkesiderne 
      (3) Asger Nielsen, Gedsted 
      (4) Efterfølgende gløgg og juletræstænding. Se omtaler i bladet 
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Nyt fra visionsrådet 

 

Det nye visionsråd i distrikt 4 (Vesterbølle, Gedsted, Bystrup, 
Louns, Alstrup, Ullits og Gl. Ullits) har hen over sommeren bedt 
områdets beboere om at give deres input til, hvad der gør det godt  
at bo i distriktet, og hvad der kan gøre det endnu bedre.  
I Vesterbølle har man haft mulighed for at indsende svar via              
Facebook og til beboerforeningens telefon.                                            
Tirsdag den 6. september kl. 19-21 indbyder visionsrådet til et 
åbent møde i Ullits, hvor alle interesserede har mulighed for at           
møde op og være med til at præge, hvilke områder visionsrådet     
skal tage fat på. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse               
til Kirsten Felter på tlf. 30955248 

 
Vandreforedrag i ådalen 

 

Torsdag den 15. september kl. 17-19.30 vil Broder Berg fra            
Vesthimmerlands Museum tage os med på en vandring ad Lerken-
feld Ådalsstien fra Vesterbølle mod Gl. Ullits, hvor han undervejs 
fortæller om det kulturhistoriske landskab i ådalen i nyere tid. 

 
 
 
 
 
 
Vi mødes ved P-pladsen ved Vesterbølle kirke og går derfra mod 
åen. Fornuftig påklædning og travesko er en fordel.                                 
Efter vandringen er der kaffe i Sognehuset i Vesterbølle, 
Vandreforedraget er det første af tre planlagte, som Vesthimmer-
lands museum har lovet at stå for. De to følgende vil finde sted i 
2023 og handle dels om ådalens arkæologi og dels om klima og 
fremtid. Tanken er, at foredragene tager udgangspunkt i hver sin 
landsby, sådan at Gedsted og Gl. Ullits står for tur næste år. 
Foredragsrækken er støttet økonomisk af Vesthimmerlands                  
Kulturråd, og det er gratis at deltage. 

 

Vel mødt! 
                                                                 Lerkenfeld Ådal Stilaug 
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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  

 

 Kirkebil  

Sognepræsten har ferie/fri: 

 19. - 21. september 
3. - 9. oktober 
1. - 4. november 
18. - 20. november 
I alle perioder passes embedet af Asger Nielsen, astni@km.dk eller 
tlf: 98645558. I august, september og oktober har Asger dog studie-
orlov og afløses af Kjeld Bjørn Nielsen, så der henvises til ham på 
både telefon og mail. 

Siden sidst 
 
Døbt i Vesterbølle kirke: 
 
 

                                                                      16. april 
                  Merle Krogh Trendholm, Dragør 
 
Viede i Vesterbølle kirke: 
 
 

                 18. juni 
                 Charlotte Bruun Pedersen og Jonas Ambrosius Bach, 
                 Glerup 
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Alle Helgen-gudstjeneste 

 

Alle Helgens søndag, den 6. november vil navnene blive læst op        
på dem, der er døde og/eller begravet siden sidste Alle Helgen. 
Som det har været tilfældet nu i mangfoldige år, mindes vi denne 
søndag også alle de andre, vi har mistet gennem tiden. 
Alle, der kommer til gudstjeneste, får mulighed for at tænde                    
et lys for dem, der savnes.                                                
Det er en smuk og højtidelig tradition, for               
vi må ikke glemme dem, der var med til at 
forme vort liv og som vi i nogle tilfælde 
skylder meget mere, end vi måske lige              
tænker over. 

 

Høstgudstjeneste med kirkefrokost og museumsbesøg 

 

Søndag den 25. 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              
(87756). 
Tak for en god gave til det formål. 
Efter gudstjenesten er menighedsrådet som sædvanlig vært ved           
en frokost i Sognehuset. 

Efter frokosten vil Hanne Kudahl fortælle om fremtidsplanerne  
for Hougaarden. 
Alle er velkomne. Det koster ikke noget og vi håber, at mange har 
lyst til at være med! 
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 (Næsten) alt ved det gamle igen 
 
 

Efter et lille år er mit vikariat i Århus udløbet den 1. august, og jeg 
er fra da igen kun uddannelseskonsulent i Viborg Stift. Der er dog 
sket den ændring, at det ikke længere er på åremål, men en fast             
stilling. Biskop og stiftskontorchef var glade for at jeg ville                 
fortsætte - og jeg er glad for at de fortsat ville ha`mig - så det kan  
jo ikke være bedre. 
Den interne fordeling af mine funktioner som hhv. uddannelses-
konsulent, stiftspræst for gudstjeneste og sognepræst i Vesterbølle 
bliver dog ændret lidt, da der er brug for mere tid til opgaverne  
som uddannelseskonsulent og stiftspræst. Især har jeg brug for              
flere søndage til gudstjenestesparring med de nye præster.              
Der bliver derfor fremover lidt færre gudstjenester i Vesterbølle. 
Det er besluttet, at der skal være gudstjeneste ca. hver anden søndag 
i gennemsnit. Men da det sjældent kan gå op, vil der blive perioder, 
hvor Vesterbølle står over to søndage i træk. Hvis det ikke kan gå 
op, så listen bliver ”for tynd” har jeg fået lov at sætte Asger Nielsen 
på til en gudstjeneste i Vesterbølle i ny og næ. 
 
En anden ændring bliver, at konfirmanderne fra Vesterbølle frem-
over bliver undervist og konfirmeret af Asger Nielsen. Det er lidt 
vemodigt. Jeg kan godt lide at have konfirmander (ISÆR dem i 
Vesterbølle!), men det er også en opgave, der fylder en hel del med 
forberedelser, undervisning, udflugter og forældrekontakt, og som 
har været svær at forene med opgaverne i Viborg. Så nu bliver              
konfirmanderne undervist sammen med deres kammerater i                   
Gedsted og konfirmeret i Vesterbølle, og det vil de sikkert være        
glade for. 
 
Det har været en sjov og spændende tid i Århus. Til tider travlt, 
men med mange gode oplevelser. Nu glæder jeg mig meget over at 
være tilbage i sogn og kirke i Vesterbølle.  
Ude er godt, men hjemme bedst! 
 
                                                          Thomas Felter 
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KIRKEN 

Koncert med House Rules!! 

 

Mandag den 24. oktober er der koncert i Vesterbølle kirke kl. 19.00. 
Vi får besøg af 4 unge mænd, der synger barbershop-sange. 
”Barbershop” er firstemmig sang uden akkompagnement.               
Sangstilen stammer oprindeligt fra USA og blev i begyndelsen            
sunget af mænd, mens de ventede i kø for at blive barberet.                 
Den mest berømte kvartet var Mills Brothers. Det er en sangform, 
der på kort tid har bredt sig - også i Danmark - og er blevet meget 
populær. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi får besøg af kvartetten ”House Rules”, som fik en flot anden-
plads ved nordiske mesterskaber for barbershop i 2022 - i konkur-
rence med 16 dygtige kvartetter. Så det er høj kvalitet.                               
Alle fire herrer er rundet af musikkonservatoriet og de synger             
danske og engelske sange. Mellem numrene fortæller de om                 
sangene og sangstilen, blandet op med løs snak og anekdoter. 
Kom og vær med til en afslappet, hyggelig og fornøjelig aften            
med topklasse underholdning og sang. 
Koncerten er gratis - og der serveres et glas hvidvin og lidt frugt            
efter koncerten, så der er mulighed for at småsludre med hinanden 
eller kvartetten, inden vi går hjem. 
                                                                               Menighedsrådet  
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Snakke-spille-strikkeklubben 

 

Strikkeklubben fortsætter i det kommende år. Vi strikker bl.a. til 
Barnets Blå Hus i Aars. Der drikkes kaffe og spises kage. 
Det er både for damer og mænd (med eller uden strikketøj) 
Thomas Felter kommer af og til forbi og læser en historie, som vi 
taler om. 
Det er hyggelige eftermiddage i snakke-spille-strikkeklubben. 
Der er tid til hyggesnak, tag et slag Partners…… eller……. 

 
 

Onsdag den 28. september kl. 15-17 
Onsdag den 26. oktober kl. 15-17 
Onsdag den 30. november kl. 15-17 
 
 

Vel mødt den sidste onsdag i måneden i 
Sognehuset. 
 

 
1. søndag i advent 

 

”Lige om lidt ligger det hele begravet i sne”, som min salig              
svigerfar yndede at sige på de gode sommerdage - og sandt er det, 
at tiden går hurtigt og ”lige om lidt” er det advent igen. 

Det er også sandt, at de gode                
traditioner, som vi holder fast ved 
år efter år, hjælper os til at                       
fornemme årets rytme og                 
tidsfæste vores liv. 
Derfor holder vi også i år en kort 
gudstjeneste i kirken kl. 15.00, 
hygger os bagefter med gløgg og 
æbleskiver i Sognehuset og går 
sammen under klokkeklang til          
byens juletræ og tænder det.                 
Så ved vi at det er advent igen, og 
at vi nu kan begynde at tælle ned 
til julen og alle de traditioner, som 
dén bærer med sig. 
                              Thomas Felter 



 
 
 

RETURADRESSE:  Hanne Kudahl, Tolshøj 3, Vesterbølle, 9631  Gedsted 

 

                      

                      

 

 

 

 

Formand   

Næstfmd  

Kasserer   

Sekretær  

 

Regnskab  

Suppleant  

Aase Møller, aase.jakobsen@live.dk 

Karsten Møller, karsten@privatmail.dk 

Thea Lova Sigrun Pala, thealovasigrun@gmail.com 

Karin Hasling, mor.karin@gmail.com 

Sanne Larsen, sannekok@live.dk 

Hanne Kudahl, hannekudahl@mail.dk 

Louise Lillethorup, louiseborglillethorup@gmail.com 

Vesterbølle Sogns Beboerforenings telefon 

MobilePay beboerforeningen   

28833920 

21420055 

53543563 

21721579 

61751630 

24251218 

31562505 

71784930 

43893 

Sognepræst 

Graver  

Organist 

Kirkesanger  

Formand 

Kirkeværge 

Kontaktpers. 

Kasserer 

Sekretær 

Regnskab 

Sognehuset 

 

Thomas G. Felter, tofe@km.dk 

Kristian Nielsen, vesterboellekirkegaard@gmail.com 

Lars-Peder Nyrup Bøgh, pnyrup@gmail.com 

Pia Bjerregaard, piabjerregaard77@gmail.com 

Kirsten Dollerup, fam.dollerup@hotmail.com 

Asta Elkær, elkaerasta@gmail.com 

Heidi D. Jensen, hdyj100@gmail.com 

Jens Dalsgaard, jensdalsgaard@live.dk 

Kirsten Ladekarl, kl@v-e.dk 

Cathrine Andersen, ca@ca-kontorservice.dk 

Asta Elkjær, elkaerasta@gmail.com 

MobilePay kirken 

98645201 

60493484 

51331201 

28971419 

53281500 

24851452 

21709232 

20302211 

25672450 

22956557 

24851452 

87756 

Bestyrelsen for Vesterbølle Sogns Beboerforening 

Lokalbladets redaktør 

 

Hanne Kudahl    hannekudahl@mail.dk            24251218 

Vesterbølle kirke 


