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VESTERBØLLE SOGNS

Lokalblad

BEBOERFORENINGEN
Vil du vide, hvad der foregår i Vesterbølle ?
Så er der følgende muligheder:

SMS-kæden
Beboerforeningens telefon sender besked om foreningens arrangementer. Send en SMS til tlf. 7178 4930 med dit navn
Så får du besked, når der sker noget i foreningen.

Facebookgruppen ”Aktiv i Vesterbølle”
Hvis du bruger Facebook, kan du anmode om medlemskab af den
lukkede Facebook-gruppe ”Aktiv i Vesterbølle”.
Det er her man kan tilmelde sig Spis og Smut - det er her vi kan
efterlyse redskaber eller bortløbne hunde - eller måske opfordre til
en spontan gåtur eller en legeaftale med børnene på legepladsen.
Det er Rie Munk Friis og Sonja Kristensen, som er administratorer
i gruppen.

Hjemmeside: www.vesterboelle.dk
Siden dækker alt hvad der sker i vores dejlige by - Landsbykulturen, kirken, beboerforeningen og byen som sådan.

Spis og smut!
Fælles spisning for børn og voksne i Sognehuset en gang om
måneden. Der er ikke Spis og Smut i december, men vi mødes:
1. mandag i måneden: 3. januar, 7. februar og 7. marts.
1.

Man skiftes til at stå for madlavning og oprydning - og det behøver
ikke være de samme, som både laver mad og rydder op. Spisningen
er kl. 17.30 og arrangementet slutter ca. kl. 19.00.
Pris for deltagelse er 30 kr. for voksne
og 20 kr. for børn i alderen 3-15 år;
børn under 3 år er gratis.
Man kan tilmelde sig gennem facebookgruppen ”Aktiv i Vesterbølle”,
hvor der kommer opslag, når vi nærmer
os.
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BEBOERFORENINGEN
Udflugt til Genbrugspladsen i Løgstør
Torsdag den 27. januar 2022, kl. 19-21
Kom med til Genbrugspladsen i
Løgstør og hør hvad der sker med
vores affald, når det forlader
Vesterbølle - måske vi også kan høre
lidt om fremtidsplanerne.
Vi kører i private biler fra kirkens
P-plads kl. 18.15. Man kan også
møde op på Stengårdsvej 33, Løgstør
kl. 19.00. Bestyrelsen sørger for kage
men medbring selv kaffe.
Tilmelding - med oplysning om
behov for kørsel eller ekstra pladser i bilen - til Karin Hasling på
tlf. 2172 1579 senest mandag den 24. januar kl. 19.00

Billed-/fortælleaften
Fredag den 25. februar kl. 19.00
Fhv. efterskoleforstander Hans Jørgen Lysholm viser nogle af sine
mange billeder fra Vesterbølle.

Kom og giv dit bidrag, hvis du kender historier om husene og deres
beboere, så andre også kan høre de sjove og spændende ting, som er
sket i Vesterbølle i gamle dage.
Foreningen er vært ved kaffe og kage i løbet af aftenen.
Tilmelding til Aase og Karsten på tlf. 2883 3920 senest
den 22. februar kl. 19.00.
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BEBOERFORENINGEN
Generalforsamling
Torsdag den 10. februar 2022 i Sognehuset
Kl. 18.30 Spisning
Kl. 19.15 Generalforsamling
Dagsorden:
1: Valg af dirigent og stemmetællere
2: Formandens beretning
3: Fremlæggelse af regnskab
4: Forhandling
5: Kontingentfastsættelse. Bestyrelsens forslag: Uændret, dvs.
50 kr. pr. person/125 kr. pr. husstand.
6: Valg til bestyrelsen. På valg er Ann Ardal, Karin Hasling,
Karsten Møller, Bettina Mørk og suppleanten Janneke Pedersen. Karin og Karsten modtager genvalg.
7: Valg af revisor og revisor suppleant
8: Valg af 2 repræsentanter og 1 suppleant til stilauget
9: Indkomne forslag. Forslag til behandling fremsendes til
formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
10: Levende Landsby
11: Eventuelt
Beboerforeningen er vært ved maden og kaffen. Medbring selv
drikkevarer til maden. Tilmelding senest den 3. februar til foreningens telefon nr. 7178 4930. Telefonen er ikke fast bemandet så send
gerne SMS.

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 beboerforeningen.
Kontakt bestyrelsen, hvis du vil høre mere
om dette tilbud.
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BEBOERFORENINGEN
Glimt fra året 2021 med Covid-19

5

DRIVHUSET

Fredagscafé
3. december, 10. december, 4. februar
Hovedretten serveres mellem 18.00 og 19.00

Julesøndagscafé
5. december kl. 13.00 - 17.00

Lørdagsbrunch kl. 11.00-14.00
5. februar
Bordbestilling nødvendig på 98645655
Drivhuset leverer Økologi ved din dør – ring 98645655
eller mail jylland@post12.tele.dk eller www.drivhuset-eva.dk

Besøg af tibetansk læge 15.-16. januar 2022
I weekenden den 15.-16. januar
får vi besøg af en tibetansk læge,
som giver konsultationer, hvortil
man kan bestille tid på Drivhusets
tlf. nr. 9864 5655.
Lørdag aften den 15. januar
afholder hun foredrag om
tibetansk medicin.
Pris for deltagelse 50 kr.
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Besøgsaften onsdag den 8. december kl. 18.30-20.00
Vi starter med velkomst og kort fælles møde med generel information. Derefter bliver I vist rundt af et par elever – her forsøger vi at
koordinere, så eleverne ved noget om netop dét, der interesserer jer
mest. Efterfølgende er der mulighed for samtale med en medarbejder, hvis der er yderligere spørgsmål.

Efterskolernes aften onsdag
den 12. januar kl. 18-21
Åbent hus-arrangement, hvor der er
rig mulighed for at snuse til
efterskolens tilbud.
Alle interesserede er velkomne.

Generalforsamling i Vesterbølle vandværk
Der afholdes generalforsamling mandag den 21. marts kl. 19.00
i Drivhusets Café. Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag til forhandling til formand Claus Hermansen, tlf. 20834664.

VESTERBØLLE VANDVÆRK
Bestyrelsen
*
*
*
*
*

Niels Mikkelsen
Hans Dollerup
Martin Kristiansen
Jens Dalsgaard
Claus Hermansen

22188499
20223250
20201193
20302211
20834664
7

AKTIVITETSKALENDER
Fredag
Søndag
Onsdag
Fredag
Mandag
Onsdag
Tirsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Mandag
Torsdag

3/12
5/12
8/12
10/12
3/1
12/1
25/1
27/1
4/2
5/2
7/2
10/2

Fredag
Søndag

25/2
27/2

Tirsdag
1/3
Mandag 7/3
Mandag 21/3
Tirsdag

29/3

kl. 18-23
kl. 13-17
kl. 18.30
kl. 18-23
kl. 17.30
kl. 18-21
kl. 15-17
kl. 19-21
kl. 18-23
kl. 11.00
kl. 17.30
kl. 18.30

Fredagscafé i Drivhuset
Julesøndagscafé i Drivhuset
Besøgsaften på Vesterbølle Efterskole
Fredagscafé i Drivhuset
Spis og Smut i Sognehuset
Efterskolernes aften på VE
Strikke-eftermiddag i Sognehuset
Udflugt til Genbrugspladsen i Løgstør
Fredagscafé i Drivhuset
Lørdagsbrunch i Drivhuset
Spis og Smut i Sognehuset
Generalforsamling, Vesterbølle Sogns
Beboerforening i Sognehuset
kl. 19.00 Billed-/fortælle aften i Sognehuset
kl. 13.00 Børnegudstjeneste/tøndeslagning i
Fjelsø kirke
kl. 15-17 Strikke-eftermiddag i Sognehuset
kl. 17.30 Spis og Smut i Sognehuset
kl. 19.00 Generalforsamling, Vesterbølle
Vandværk i Drivhusets Café
kl. 15-17 Strikke-eftermiddag i Sognehuset
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GUDSTJENESTER

Vesterbølle kirke

28. november
5. december
12. december
19. 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
Nytårsaften

2. januar
9. januar
16. januar
23. januar
30. januar

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

ingen
11.00
9.30 KK
ingen
11.00

6. februar
13. februar
20. februar
27. februar
6. marts

Sidste søndag efter H3K
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn
Fjelsø
1. søndag i fasten

9.30 KK
ingen
11.00
13.00 (4)
9.30

Fjelsø

15.00
14.00
9.30
11.00
16.00
9.30
ingen
14.45

(1)
(2)

KK
(3)
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KK = Kirkekaffe efter gudstjenesten
(1) Kort gudstjeneste i kirken med efterfølgende gløgg og æbleskiver i Sognehuset inden vi tænder byens juletræ.
(2) Vi deltager i den fælles børnegudstjeneste i Fjelsø.
(3) Indsamling til Det Danske Bibelselskab. Se kirkesiderne.
(4) Fælles fastelavnsgudstjeneste i Fjelsø kirke. Se omtalen på kirkesiderne.

9

KIRKEN
Sognepræstens vikar har ferie/fri
4.-5. december
Embedet passes af Asger Nielsen: astni@km.dk eller tlf: 9864 5558

Kirkebil
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

Siden sidst
Døbt i Vesterbølle kirke:
5. september:
Liam Bruun Ambrosius Bach
Glerup
25. september:
Nohr Steenstrup Søgaard Holm
Gedsted

Bisat fra Vesterbølle kirke:
21. september:
Ejgil Emanuel Sørensen
Vesterbølle
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KIRKEN
Ny kirkesanger
Menighedsrådene i Gedsted, Fjelsø og Vesterbølle har pr. 1. oktober
ansat Pia Bjerregaard som kirkesanger ved kirkerne.
Pia vil ud over at lede sangen ved gudstjenester og kirkelige
handlinger også hjælpe ved altergangen, når der er mange i kirke.
Vi glæder os til samarbejdet her i Vesterbølle.

Strikkeeftermiddag
Prøv lige at se disse flotte billeder af årets produktion i strikkeklubben:

Vesterbølle Efterskole har modtaget det hele og solgt noget af det til
forældrearrangementer. Pengene, der kommer ind vil gå til kontantbeløb til børnehjem og andre værter i El Salvador og Ukraine, hvor
forårets rejser går hen for efterskolens elever. I El Salvador og
Ukraine rækker pengene længere end her i Danmark.
Strikkeklubbens flittige medlemmer fortsætter, og hvis du skulle
have lyst at deltage, kan du kontakte Asta på tlf. 2485 1452.
Næste datoer er:
Tirsdag den 25. januar kl. 15-17
Tirsdag den 1. marts kl. 15-17
Tirsdag den 29. marts kl. 15-17
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KIRKEN
Nytårsaften
Vi glæder os til at fejre jul og nytår i kirken!
I år falder nytårsgudstjenesten 31. december kl. 14.45.

Måske kan der blive 2 glas champagne til hver, da corona sidste år
gjorde, at nytårsfejringen i kirken blev aflyst.
Astas gode kransekager er også værd at få 2 af …..
Vi glæder os til at fejre nytår i kirken igen!

Fastelavn med børnegudstjeneste og tøndeslagning
Vi samarbejder om at samle festen
hvert andet år på skift i Fjelsø og
Vesterbølle. I år foregår det i Fjelsø,
hvor der er børnegudstjeneste søndag den 27. februar kl. 13.00 og
derefter fastelavnsfest med tøndeslagning og et lille traktement for
store og små.
Alle er velkomne og meget gerne udklædt. Det bliver især sjovt,
hvis de voksne også ku ha lyst til at klæde sig ud!
Vi glæder os til at se jer.

12

KIRKEN
Glimt fra 2020 - 2021 med Covid-19
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KIRKEN
Nøgenhedens styrke
I julen fejrer vi Jesu fødsel. Gud kommer til verden som et nøgent
og ubeskyttet barn. Han fødes ligesom alle andre børn, der er født
før eller siden. Tydeligere kan det ikke siges, hvad Gud skal i skikkelse af et lille barn. Han skal leve menneskeliv med den sårbarhed,
der er forbundet med det.
Sårbarhed hører menneskelivet til. Ikke bare som svaghed, men
også som styrke, fordi sårbarhed er forudsætning for, at vi kan
mærke, at vi lever, og hvor kostbart livet er.
Det drejer sig imidlertid ikke om den moderne nøgenhed, som
kulørte blade og reklamer udnytter, når nøgenhed gøres til blikfang,
hvad enten det er for køleskabe eller biler, der skal sælges. Når vi
ser letpåklædte damer i kulørte blade og reklamer, er det ikke den
sårbare nøgenhed, der udstilles, men snarere den klædelige nøgenhed, som firmaer og fitnesscentre lever højt på, og som desværre
kan give mennesker, der ikke er skabt som modeller, mindreværkskomplekser. Denne form for nøgenhed har intet med den
sårbare nøgenhed at gøre, men appellerer blot til menneskers
instinkter.
Den nøgenhed, vi hører om i julen, er vor fælles lod, som Gud
kendes ved, da Han fødes som et nøgent menneske. Dybest set har
vi ikke noget på, uanset hvor meget vi pansrer os bag tøj og
uniformer. Dybt inde i sindet lurer frygten altid. Frygten for at vor
sårbarhed skal blive afsløret. ”Men han har jo ikke noget på”, som
barnet siger i H. C. Andersens eventyr: ”Kejserens nye klæder”.
Det kan være en stemme, der kommer inde fra sindets mørke, når vi
er ramt af en krise, eller det kan være ondsindede menneskers
anslag mod os, som får os til at føle os nøgne. Der er intet, vi frygter mere, end at få blottet vor afmagt, når den for alvor melder sig.
Men i julen oplever vi det forunderlige, at menneskelig nøgenhed
ikke er en skam. Når Gud fødes som et nøgent og sårbart barn,
kommer ordene: ”Men du har jo ingenting på” til at betyde det stik
modsatte. De er ikke afklædning, men iklædning af os som mennesker. Ordene bliver udtryk for både den højeste og dybeste respekt
for hvert eneste menneske. Ordene siger: Du er den, du er!
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KIRKEN
Vær tilfreds med det!. Det er OK, at du er, som du er. Du er
godtaget af Gud! Det er dog det allervigtigste her i livet.
De første, der fik det at vide, var nogle fattige hyrder, som må have
følt sig afklædt i al deres usselhed, da de stod sammen med den
engel, der forkyndte Kristi fødsel og mødte dem med ordene:
”Frygt ikke!” Og - tilføjede englen: Fødslen, der havde fundet sted,
er en glæde, som skal være for alle mennesker. Tag derfor mod
ham, der blev født, så julen bliver den store glæde for os alle.
Glædelig jul
Af pastor Knud Erik Nissen

Julens hemmelige lyd
Ved Lygtens skin mellem Får og Stude,
blev Jesusbarnet født og svøbt i Klude.
Et æsel lagde Ørerne tilbage
og hilste lydt den Lilles første Klage.
Det var i Betlehem for længe siden,
og Drengens Ry er vokset stærkt med Tiden.
Hans fødselsstund er Aarets store Time,
da Festlys tændes, alle Klokker kime.
Men altid gennem Juleaftens Glæde
jeg hører Æslet skryde, Barnet græde.
Henrik Pontoppidan
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RETURADRESSE: Hanne Kudahl, Tolshøj 3, Vesterbølle, 9631 Gedsted
Bestyrelsen for Vesterbølle Sogns Beboerforening
Formand

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

Bettina Mørk, bmn@mail.dk

31672050

Hanne Kudahl, hannekudahl@mail.dk

24251218

Vesterbølle Sogns Beboerforenings telefon

71784930

MobilePay beboerforeningen

43893

Regnskab

Vesterbølle kirke
Sognepræst Thomas G. Felter, tofe@km.dk

98645201

Vikarpræst

Knud Erik Nissen, kesn1952@gmail.com

24451210

Graver

Kristian Nielsen, vesterboellekirkegaard@gmail.com

60493484

Organist

Lars-Peder Nyrup Bøgh, pnyrup@gmail.com

51331201

Kirkesanger Pia Bjerregaard, piabjerregaard77@gmail.com

28971419

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

Regnskab

Cathrine Andersen, ca@ca-kontorservice.dk

22956557

Sognehuset

Asta Elkjær, elkaerasta@gmail.com

24851452

MobilePay kirken

87756

Lokalbladets redaktør
Hanne Kudahl hannekudahl@mail.dk

24251218

