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Lokalblad 

 

Mon vi får sne i år? 
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BEBOERFORENINGEN 

 

Så har Vesterbølle fået sin egen hjertestarter. Vi har valgt at sætte den 

op i Sognehusets entré, hvor den er tilgængelig døgnet rundt, og sam-

tidig godt beskyttet mod vind og vejr. 

Sammen med hjertestarteren vil der være en liste over personer, der 

har gennemført førstehjælpskursus, og som kan tilkaldes. Men er 

uheldet ude, så man ikke kan få kontakt med nogen af personerne på 

listen, kan man sagtens selv træde til. Når apparatet startes, bliver 

man vejledt skridt for skridt med besked om, hvad der skal gøres. Det 

er med andre ord ikke muligt at gøre noget forkert. Derimod kan man 

ved hurtig hjælp være med til at øge chancerne for overlevelse, indtil 

ambulancen når frem. 

Så vær med til at sprede informationen om, at den er her – og vær   

ikke bange for at bruge den, hvis det bliver nødvendigt! 

 

                Hjertestarter i Vesterbølle 

2015 blev året, hvor Vesthimmerlands kommune endelig blev færdig 

med kloakarbejdet, som endte ud i nye kantstene, fortove og vejbe-

lægning. 
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                      Vesterbølles hjemmeside kan ses på 

              http://vesterboelle.vesthimmerland.dk/ 

        ( OBS: Det er IKKE en www adresse) 

         Juletræstænding 

 

                               Søndag den 29. november 

 

Vi fastholder den gode tradition med en 

kort gudstjeneste, som begynder kl. 15.00 

og varer en god halv time.                    

Bagefter er alle velkomne til sodavand, 

gløgg og æbleskiver i Sognehuset. 

Kl. 16 går vi under klokkeklang ned til 

hjørnet af Tolshøj og Korsholmvej, hvor 

byens juletræ tændes. 

 

Husk det gode humør og eventuelt en             

nissehue! 

BEBOERFORENINGEN 

            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. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=badminton&source=images&cd=&cad=rja&docid=Sj_eXGYamz9oRM&tbnid=xV_JeOyBJrTHEM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmadsens-hotel.dk%2Fbadminton%2F&ei=Qy4VUpGpG-md0QWZyICQDw&bvm=bv.51156542,bs.1,d.Yms&psig=AFQjCNEa7oUaF3jcE


VESTERBØLLE VANDVÆRK 

BEBOERFORENINGEN 
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                         Generalforsamling 
    Afholdes mandag d. 14. marts 2016 kl. 19.00 i Drivhusets Café. 

                             Dagsorden iflg. vedtægterne. 

BESTYRELSEN: 
 

  *   Niels Mikkelsen              2118 8499 

  *   Hans Dollerup                 2022 3250 

  *   Freddy Nielsen                9864 5658 

  *   Henrik Skammeritz         9864 5498 

  *   Claus Hermansen            9864 5655 

Parkering på gaden. 
Beboerforeningen´s bestyrelse vil gerne henstille til, at folk ikke par-

kerer på vejen af sikkerhedsmæssige årsager, og fordi de store ma-

skiner fra maskinstationen har svært ved at passere. 

                             Ølsmagning 
                              Tirsdag den 19. januar kl. 18.30 

 

I forbindelse med fællesspisning vil Anders Bertelsen komme og for-

tælle os om øl, og der vil være smagsprøver fra hans ølbrygning. 

Vi mødes og nyder et måltid sammen, hygger os, og vi hjælper selv-

følgelig hinanden med afrydning og opvask. 

Medbring selv drikkevarer. 

 

Pris: 75 kr. pr. kuvert  

(foreningen betaler resten) 

 

Skulle der være nogle, der har mod på at hjælpe med madlavning, er 

de velkomne til at henvende sig. 

Tilmelding senest 10. januar til Kirsten eller Mette. 



BEBOERFORENINGEN 
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                        Generalforsamling 

Torsdag den 25. februar kl. 18.30 i Sognehuset. 

 
Kl. 18.30  Spisning  

Kl. 19.15  Generalforsamling. 

 

      Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Formandsberetning 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Forhandling 

5. Kontingentfastsættelse (bestyrelsens forslag: uændret) 

6. Valg til bestyrelsen 

                På valg er: 

                Bente Mikkelsen 

                Kirsten Felter 

                Niels Mikkelsen (revisor) 

7 Indkomne forslag 

8 Levende landsby 

9 Eventuelt 

 

Beboerforeningen er vært ved maden og kaffen.  

Medbring selv drikkevarer. Tilmelding senest 20. februar til 

Mette eller Kirsten. 
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DRIVHUSET 
 

Der serveres 5-7 forskellige juleagtige vegetar- 

retter, osteanretning og lidt til den søde tand. 

 

Husk at bestille bord i god tid på tlf. 98645655 

Frokost-julebuffet. 

6. december kl. 13.00 

 

Tilmelding nødvendig på tlf. 98645655 

Julebuffet. 

4. december kl. 18.00 

  Julemarked    

med åben café 
     13. december kl. 11.00-16.00   

 

Der vil være nye filtede ting fra Nepal og kurve fra Ghana m.m. 

samt masser af nybagt brød og kager. Der vil være fyldt godt op i 

grøntsagsbutikken, og cafeén er åben med frokost og kaffe/the med 

forskellige kager. Bordbestilling ikke nødvendig. 

Fredagscafé med buffet. 

12. februar kl. 18.00 
Der serveres normalt en buffet bestående af 4-6 retter inspireret af 

årstidens grøntsager. Menuen fastsættes en uges tid før. 

Husk at bestille bord i god tid på tlf. 9864 5655 
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Onsdag d. 13. januar har vi åbent 

hus fra kl. 18-21 for alle interes-

serede. Det er selvfølgelig hen-

vendt til eventuelt kommende 

elever, men alle der har lyst er 

velkommen til at kigge forbi. 

Der er masser af live og gang i 

den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Højskoleaften 

                             Lisbeth Zornig Andersen 
Tirsdag d. 12. april 2016 kl. 19.30 kan du høre et spændende fore-

drag om at gøre en forskel for det enkelte barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Dørene åbnes kl. 19.00.  Billetpris kr. 125,00. 

                Bestil billet på tlf. 98645380 eller www.v-e.dk 

 

Tirsdag d. 9. februar kl. 17-21 for projekt ”Ud i Verden” hvor penge-

ne går til vores rejseprojekter. 

Der købes billet og ALLE er velkommen. Jo flere jo bedre. 

                        Fundraising middag 

          Efterskolernes aften 
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AKTIVITETSKALENDER 

                           
      
 
 
 

Søndag 

  

Fredag 

 

Søndag 

 

Tirsdag 

 

Onsdag 

 

Søndag 

 

Onsdag 

 

Tirsdag 

 

 

Tirsdag 

 

Fredag 

 

Torsdag 

 

 

 

Mandag 

 

 

Tirsdag 

 

 

 29/11  

 

   4/12 

 

   6/12 

 

  8/12 

 

  9/12 

 

 13/12 

 

 13/1 

 

 19/1 

 

 

  9/2 

 

 12/2 

 

 25/2 

 

 

 

 14/3 

 

 

 12/4 

kl. 15.00 

 

kl. 18.00 

 

kl. 13.00 

 

kl. 19.00 

 

kl. 14-16 

 

kl. 11-16 

 

kl. 18-21 

 

kl. 18.30 

 

 

kl. 17-21 

 

kl. 18.00 

 

kl. 18.30 

 

 

 

kl. 19.00 

 

 

kl. 19.30 

Gudstjeneste og juletræstænding 

 

Julebuffet i Drivhuset 

 

Frokost julebuffet i Drivhuset 

 

Julekoncert i kirken 

 

Adventshygge i Præstegården 

 

Julemarked i Drivhuset 

 

Efterskolernes aften på VE 

 

Fællesspisning/ølsmagning 

i Sognehuset 

 

Fundraisingmiddag på VE 

 

Fredagscafé m/buffet i Drivhuset 

 

Generalforsamling i Vesterbølle 

Sogns beboerforening 

i Sognehuset 

 

Generalforsamling i Vesterbølle 

Vandværk i Drivhuscafeén 

 

Højskoleaften på VE 



9 

GUDSTJENESTER 

Vesterbølle Kirke 

  29. november  1. søndag i advent   15.00 (1) 

    6. december  2. søndag i advent   ingen   

  13. december  3. søndag i advent   11.00 

  20. december  4. søndag i advent     9.45 (2) 

  24. december   Juleaften     16.15 

  25. december  Juledag        9.45 

  26. december  2. Juledag     ingen 

  27. december  Julesøndag     11.00 

  31. december  Nytårsaftensdag    15.30 (3) 

    1. januar   Nytårsdag     ingen 

    3. januar   Hellig tre konger    11.00 

  10. januar   1. søn. efter H3K    ingen 

  17. januar   Sidste søn. efter H3K     9.45 

  24. januar   Septuagesima    11.00 

  31. januar   Seksagesima     ingen 

 

   7. februar   Fastelavn     10.30 (4) 

 14. februar   1. søn. i fasten    ingen 

 21. februar   2. søn. i fasten      9.45 

 28. februar   3. søn. i fasten    11.00 

 (1)  Efterfølgende gløgg og æbleskiver i Sognehuset samt juletræs- 

 tænding. 

 (2)  Vi synger julen ind. Foreslå selv din yndlingssalme! 

 (3)  Der er indsamling til Det Danske Bibelselskab. 

 (4)  NB: Ungdomsgudstjeneste i hallen på VE. 



Kirkebil 

4-6. december. Embedet passes af: 

Asger Nielsen, astni@km.dk eller 

tlf: 98645558. 

8-10. januar. Embedet passes af: 

Line Børding, lkz@km.dk eller 

tlf: 98649002. 

8-14. februar. Embedet passes af : 

Niels Peter Sørensen, nps@km.dk 

eller tlf: 98641860. 

 

                               Thomas Felter 

Sognepræsten har 

ferie/fri 
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KIRKEN 

Menighedsråd 

 

Kirsten Dollerup, formand 

Heidi Dyrvig Jensen, sekretær 

Mette Dollerup, kasserer 

Asta Elkær, kirkeværge 

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.  

     

   Menighedsrådet                        

              Siden sidst              

 

Døbt i Vesterbølle kirke: 

 

 

13/9 : Karl Christian Vestergaard 

Sloth,                                        

Bispeengen 5, Frederiksberg. 

 

 

Viede i Vesterbølle kirke: 

 

5/9 : Heidi Nielsen og 

Thomas Bygvrå, 

Tingvej 29, Ulbjerg. 
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KIRKEN 

Julekoncert i Vesterbølle kirke 

      Strygeorkestret ved julekoncerten sidste år i Gedsted  
 

Efter koncerten vil der være en forfriskning 

til de optrædende og publikum. 
 

Arrangeret af Jacob Græsholt, organist ved Gedsted, 

Fjelsø og Vesterbølle Kirker 

 

Vesterbølle Kirke 

Tirsdag den 8. december kl. 19.00 
Strygeorkestret fra Randers Musikskole 

ledet af Janne Fredens, cello, og 

Joaquin Páll Palomares, violin 
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KIRKEN 

Adventshygge i 

præstegården 

        Ungdoms- 

       gudstjeneste 

Første weekend i februar er 

Vesterbølle Efterskole igen ram-

men om en konfirmandlejr, hvor 

elever og lærere på VE har arran-

geret en række oplevelser for de 

konfirmandhold, der har tilmeldt 

sig sammen med deres præst. 

Weekenden slutter altid med en 

ungdomsgudstjeneste. Derfor er 

gudstjenesten d. 7. februar kl. 

10.30 flyttet til hallen på VE i ste-

det for i kirken, da der forventes 

over 200 deltagere. Men det er alt-

så stadig sognets offentlige 

gudstjenste – og der er ikke lagt 

op til noget helt vildt. Blot bliver 

gudstjenesten i et mere let sprog 

og med brug af nogle musikere fra 

Efterskolen i stedet for orglet. Så 

alle der har lyst til at komme med, 

er hjertelig velkomne. 

                                

Thomas Felter                                

Traditionen tro er der advents-

hygge i præstegården op til jul 

for alle, der har tid og lyst. I år 

er det onsdag d. 9. december 

kl. 14-16.  

Indholdet er som det plejer: Vi 

vil snakke, drikke kaffe, synge 

advents – og julesange og lytte 

til julehistorie, ligesom der bli-

ver plads til et pakkespil efter 

kaffen. Medbring derfor en lille 

gave til 25 kr. 

Medbring også meget gerne un-

derholdende indslag, en historie 

at fortælle, en sang, en leg eller 

lignende. 

Vi glæder os til at se en flok 

dejlige mennesker d. 9. decem-

ber. Velkommen! 

 

         Thomas og Kirsten Felter 

Fra en tidligere ungdomsgudstje-

neste på VE, hvor konfirmanderne 

havde lavet et livstræ. 



           Sognevejens vejgudstjeneste 
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KIRKEN 

Søndag d. 4. oktober holdt vi den første vejgudstjeneste, hvor beboe-

re på Sognevejen var indbudte til at medvirke. Det blev en dejlig 

gudstjeneste med nogle overraskende indslag og vinkler, men vi kun-

ne sagtens have været nogle flere! Både til at planlægge og som del-

tagere om søndagen. 

Ved næste vejgudstjeneste indbydes alle beboerne på Korsholmvej til 

at være med. Det bliver i en af forårsmånederne og der kommer en 

invitation ud sammen med en omtale i næste Lokalblad,  så hold øje! 

              Spontant besøg i kirken! 

Søndag d. 8. november havde Farsø Efterskole taget et lille kor fra 

Tanzania med til gudstjenesten. De havde i den uge besøg af en  

gruppe af deres samarbejdspartnere i Tanzania og de ville gerne i kir-

ke – og valget faldt på Vesterbølle. Det blev en fin oplevelse at høre 8 

sangere og deres korleder synge præ–og postludium med dans og 

trommer til afrikanske rytmer. Også efter gudstjenesten fik vi taget et 

billedet af dem – sammen med en hel del elever fra Farsø Efterskole, 

der også var kommet med. Det er altid dejligt når der sker noget 

uventet godt og ekstra. Tak til Farsø Efterskole for den oplevelse! 

Efter vejgudstjenesten var der kaffe 

og evaluering omkring kirkens døbe-

font. 



KIRKEN 
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Nytårsgudstjenesten 

 

Det er blevet en god tradition at vi holder nytårsgudstjeneste d. 31. 

december. Da vi nu skal have det til at passe med to gudstjenester af 

hensyn til den fælles organist, bliver det kl. 15.30. Men vi vil stadig 

få et glas champagne/cider og en kransekage efter gudstjenesten, så 

vi har mulighed for at ønske hinanden et godt nytår. Vi håber derfor 

at mange har lyst til at hilse på hinanden i kirken denne dag. 

Husk, at der er den forordnede indsamling til Bibelselskabet ved den-

ne gudstjeneste. Tak for ethvert bidrag. 

Vil man  i kirke nytårsdag er der en anden god tradition: at man van-

drer til fods til Østerbølle kirke, hvor der plejer at være rigtig god op-

bakning til gudstjenesten kl. 16, som Line Børding fra Simested står 

for. Så kan man få bugt med nogle gram julefedt. 

                                                                                  

                                                                                      Thomas Felter 
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          Nye vedtægter for kirkegården 

 

Vedtægtsændringer for Vesterbølle kirkegård. 
 

I forbindelse med kirkegårdsrenoveringen har provstiet opfordret me-

nighedsrådet til at gennemarbejde vedtægterne for kirkegården. De 

nye vedtægter ligger på www.sogn.dk, og bliver også sat op i infor-

mationsskabet og ved indgangen fra vest. Men her skal lige nævnes 

de vigtigste ændringer. 

 

§15, stk. 3 specifikation af afstand til kirkegårdens hække og stk. 4     

kirkegården anviser grustype: 

Stk 3. Nyplantning på gravsteder skal overholde minimums afstand 

på 30 cm til gravstedshække. Afstanden måles fra hækmidte. 

Stk 4. Der må kun bruges grus, som kirkegården anviser. 

 

§20 og 24 - tilretning af fredningstiden fra 25 til 26 år og fra 10 til 11 

år: 

Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henlægge urørt – er for 

kistegrave 26 år. Fredningstiden for børnegrave er 26 år. 

Fredningstiden er for urnegrave 11 år. 

 

§29 – langfredag er tilføjet: 

Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan normalt finde 

sted på alle hverdage/dage, dog ikke 1. juledag, langfredag, 1. påske-

dag og 1. pinsedag. 

 

§30, stk. 16 bestemmelese ang. pynt på gravsteder. 

Stk 16. Pynt på gravsteder bør fortrinsvis være fremstillet af materia-

ler fra naturen – dvs. at plasticblomster, havelamper af plastic, lege-

tøj m.m kan forlanges fjernet. 

 

KIRKEN 



Lokalbladets redaktør 

  Hanne Kudahl  hannekudahl@mail.dk   2425 1218 

Vesterbølle Kirke 

Sognepræst Thomas G. Felter, Tolshøj 31   tofe@km.dk   9864 5201 

 

Graver Kristian Byrialsen  Nielsen, Tolshøj 56   6049 3484 

 vesterboellekirkegaard@gmail.com 

Kirkesanger  Anette Vorre Sørensen, Hestbækvej 121,  Farsø   9863 4243 

Organist Jacob Græsholt, Strandvej 29,  Hobro   4156 4955 

Formand Kirsten Dollerup,  Sognevejen 197   9864 5250 

 fam.dollerup@hotmail.com 

Regnskabs- Cathrine Andersen, Sjøstrupvej 44,  Aars   2295 6557  

fører  ca@ca-kontorservice.dk  

Kirkeværge Asta Elkær, Sognevejen 201   2485 1452 

 elkaerbjarne@mail.dk 

Sognehuset        Kirsten Nielsen, Tolshøj 37  tolshoej37@mail.dk 2516 0420                                     

Bestyrelsen for Vesterbølle Sogns Beboerforening 

Mette Lillethorup       Tolshøj 1 lillethorup@dlgmail.dk   9864 5604 

Henrik Skammeritz   Katbakken 3  hwskammeritz@gmail.com  2967  6121 

Kirsten Felter              Tolshøj 31 kfe@km.dk   3095 5248 

Bente Mikkelsen         Sognevejen 155  bnmikkelsen@jubii.dk       2259 5821                                        

Hanne Kudahl             Tolshøj 3 hannekudahl@mail.dk   2425 1218 

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


