Forår 2015

VESTERBØLLE SOGNS

Lokalblad

Foråret så sagte kommer

BEBOERFORENINGEN

Legeplads
Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den
ser godt ud i den følgende sommer. Vi mødes kl. 9.00 til kaffe og
rundstykker. Derefter arbejde vi med de fornødne ting. Vi håber på
en vældig hyggelig dag med godt vejr.

Sct. Hans
Sædvanen tro afholder vi hyggeaften med fællesspisning, aktiviteter
og den traditionsrige petanque-turnering på legepladsen og afslutter
med bål ved Katbakken.

Møde om ”Levende landsby”.
Torsdag den 7. maj kl. 19.30 afholdes møde om Levende landsby i
Sognehuset.
Der vil være mulighed for at melde sig til opgaverne i forbindelse
med arrangementet, samt i det hele
taget at få snakket om dagens
udformning.
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BEBOERFORENINGEN

Kontingent
Der er allerede mange, der har indbetalt kontingent for 2015, og det
siger vi tak for.
For at vi kan få bedre styr på det, vil vi gerne, at I hurtigt og så vidt
muligt inden d. 1. maj indbetaler til enten kt.nr. 2560-3000020280
eller kontant til Hanne Kudahl, Tolshøj 3.
Det koster 50 kr /person
125 kr /husstand
Hvis I vælger at indbetale via netbank, så husk at skrive navn på, så
vi kan registrere jer. På forhånd tak.

VESTERBØLLE VANDVÆRK
Generalforsamling
mandag den 16. marts kl. 19.00
I Drivhusets Cafe, Korsholmvej 178, Vesterbølle.
Dagsorden iflg. vedtægterne
Forslag fremsendes til formanden, Claus Hermansen
2083 4664, Korsholmvej 178, 9631 Gedsted.
BESTYRELSEN:


Niels Mikkelsen

2118 8499



Hans Dollerup

2022 3250



Freddy Nielsen

9864 5658



Henrik Skammeritz 9864 5498



Claus Hermansen

9864 5655
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DRIVHUSET

Fredags café
6. marts, 10. april, 8. maj
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.
Husk at bestille bord i god tid.

Lørdags brunch
7. marts, 11. april, 9. maj
Der serveres mellem kl 11.00 og 16.00.
Tilmelding nødvendig på tlf. 9864 5655

Yoga-kursus—Yoga, meditation og vegetarmad.
Fredag d. 13. maj kl. 18.00 til søndag d. 15. maj 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 på tlf. 9864 5655
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Nye elevers aften.
I maj afholder Vesterbølle Efterskole
”Nye elevers aften” for de kommende
elever for næste skoleår. Vi har den
glæde at der i øjeblikket ikke er flere
ledige pladser og kan derfor se frem til
at starte op i august med 84 elever.
Kunstdage
Mandag d. 30. marts starter vi vores
Kunstdage, som onsdag d. 1. april
kl. 14.00 kulminerer i fernisering for
alle interesserede.

Den fælles
gymnastikopvisning foregår
den 10. marts
kl. 19.30. Alle
er velkomne.

GYMNASTIKOPVISNING

Tirsdag den 17. marts
kl. 19.30 afholdes der
Højskoleaften på
Vesterbølle Efterskole
med Karen Thisted og
Huxi Bach. De sætter
dagens Danmark under
kærlig behandling.
Grin, gråd og
eftertænksomhed er en
garanti.
Billetprisen er 125 kr. pr. stk.
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AKTIVITETSKALENDER
Fredag den 6. marts kl. 18.00

Café aften i Drivhuset (Tilmelding)

Lørdag den 7. marts kl. 11.00

Brunch i Drivhuset (Tilmelding)

Tirsdag den 10. marts kl. 19.30 Gymnastikopvisning (Efterskolen)
Mandag den 16. marts kl.19.00 Vandværksgeneralforsamling i
Drivhusets Cafè
Tirsdag den 17. marts kl.19.30 Højskoleaften (Efterskolen)
Fredag den 10. april kl.18.00

Café aften i Drivhuset (Tilmelding)

Lørdag den 11. april kl.11.00

Brunch i Drivhuset (Tilmelding)

Lørdag den 18. april kl. 9.00

Legepladsdag

Fredag den 8.maj kl. 18.00

Café aften i Drivhuset (Tilmelding)

Lørdag den 9.maj kl. 11.00

Brunch i Drivhuset (Tilmelding)

Fredag-søndag 13.-15. maj

Yoga kursus ”Drivhuset”
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GUDSTJENESTER

Vesterbølle Kirke

1. marts
8. marts
15. marts
22. marts
29. marts

2. s. i fasten
3. s. i fasten
Midfaste
Mariæ bebudelsesdag
Palmesøndag

11.00
ingen
9.45
11.00
9.45 (1)

2. april
3. april
5. april
6. april
12. april
19. april
25. april

Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. s. e. påske
2. s. e. påske
(NB: lørdag)

19.30
14.00 (2)
9.45 (3)
ingen
11.00 (4)
11.00
11.00 (5)

1. maj
3. maj
10. maj
14. maj
17. maj
24. maj
25. maj
31. maj

Bededag
4. s. e. påske
5. s. e. påske
Kr. Himmelfarts dag
6. s. e. påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis

ingen
19.30
11.00
9.45 (4)
ingen
9.45
14.00 (6)
9.45

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Gudstjeneste med dåbsjubilæum og Tante Andante
Kirsten Felter
Der er indsamling til KFUM og KFUK i Danmark
Asger S. Nielsen, Gedsted
Konfirmation
Fælles friluftsgudstjeneste i Dollerup.
Se omtale på kirkesiderne.
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KIRKEN
Ferie

Siden sidst
Begravet på Vesterbølle
Kirkegård:
27/11

Jeg har fri 3.-8. marts, hvor
embedet passes af Line Børding i
Simested. Hun træffes på tlf. 9864
9002 eller på mail: lkz@km.dk
Jeg har også fri 7.-13. april samt
11.-17.maj. Her passes embedet af
Asger Staugaard Nielsen i
Gedsted. Han træffes på tlf: 9864
5558 eller mail: astni@km.dk

Inger Nielsen
Søndertoften 4
Gedsted

Thomas Felter

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 Farsø Taxi. Bilen bestilles
dagen før inden kl. 12.00, på tlf.
98 63 11 82 - for at de kan
tilrettelægge kørslen.

Menighedsråd
Kirsten Dollerup, formand
Kristian B. Nielsen, kirkeværge
Gitte Emma Slot, kontaktperson
og sekretær
Mette Dollerup, kasserer
Asta Elkær

Menighedsrådet
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KIRKEN

Kirkegården
fra menighedsrådet, som har
tilbudt at gøre det, så det kan
holdes på et lavt udgiftsniveau.
Opkørslen på vestsiden ved den
store låge, fik ved udførelsen en
”bule” på midten, som har gjort
den stejl på det nederste stykke.
Den vil blive forsøgt udjævnet en
smule.
Der bliver sat en ekstra lampe
ved stien til østlågen, ned mod
Tolshøj 8, samt to lamper på
bagsiden af portsøjlerne, så der
kommer lys på trappen op til
Det store kirkegårdsprojekt er ved stien.
Når det er gjort, skulle alle
at nå til vejs ende.
hække være udskiftede og de
Vi mangler dog fornyelse af de
sidste hække. De vil blive fornyet sidste ”rettelser” på
entreprenørarbejdet klaret, så vi
måske allerede til marts, hvis
kan glæde os over en ensartet og
vejret arter sig.
smukt sammenhængende
Vivi er for tiden langtidskirkegård ved Vesterbølle kirke.
sygemeldt, så derfor foretages
Menighedsrådet
udskiftningen af Asta og Kristian
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KIRKEN
2. pinsedag med
fælles
friluftsgudstjeneste

Tag meget gerne selv klapstole
og tæpper med, for efter
gudstjenesten er der jo mulighed
for at sidde i bakkerne og nyde en
medbragt kaffekurv.
Skulle vejret mod forventning
blive for fugtigt, trækker vi
indenfor på Lejrgården.
Thomas Felter

2. pinsedag holdes der igen
friluftsgudstjeneste på
Lejrgården i Dollerup kl. 14.00.
Gudstjenesten er fælles for
Ullits-Foulum-Svingelbjerg
sogne, Louns-Alstrup-Strandby
sogne, Simested-TestrupØsterbølle sogne, GedstedFjelsø sogne, Vesterbølle,
Aalestrup og Farsø sogn.
Vi er således 7 pastorater og
7 præster der er med i det og vi
håber at det også i år bliver en
festlig oplevelse med flot vejr.
Det er præsterne Asger
Staugaard Nielsen, Eva
Lauridsen og Line Børding, der
er ansvarlige for arrangementet i
år.

Konfirmation
Lørdag d. 25. april er der konfirmation i Vesterbølle kirke
kl. 11.00.
Her konfirmeres
Sanni Brandt Dyrvig Jensen
Christa Kilschow
Viktor Peter Ankjær Johansen.
Selvom det er lørdag og der er
konfirmation, er det en gudstjeneste for hele sognet. Så har
man lyst til at komme i kirke
den dag, er man meget velkommen.
Thomas Felter
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KIRKEN

Palmesøndag med dåbsjubilæum og
børnegudstjeneste
Også i 2015 vil vi holde dåbsjubilæum Palmesøndag. Det er i år den
29. marts. De børn, der er blevet døbt i Vesterbølle kirke i 2010 modtager en særlig indbydelse til gudstjenesten, hvor de vil få overrakt
deres børnebibel.
Men vi håber at også mange andre også vil komme og fejre 5-års
dåbsjubilarerne. Vi får nemlig igen i år besøg af ”Tante Andante”,
som med sang, musik, fortælling og sjove aktiviteter vil tage børn og
voksne med ind i en bibelhistorie.
Så det bliver en gudstjeneste hvor børn i alle aldre er velkomne.
Gudstjenesten begynder kl. 9.45 og varer ca. tre kvarter. Når den er
færdig er der en lille forfriskning til alle.
Thomas Felter
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RETURADRESSE: Hanne Kudahl, Tolshøj 3, Vesterbølle, 9631 Gedsted
Bestyrelsen for Vesterbølle Sogns Beboerforening
Mette Lillethorup

Tolshøj 1 lillethorup@dlgmail.dk

9864 5604

Søren Johansen

Korsholmvej 153 sorenj@sjovpost.dk

3963 6289

Kirsten Felter

Tolshøj 31 kfe@km.dk

3095 5248

Bente Mikkelsen

Sognevejen 155, 9620 Aalestrup

2259 5821

bn.mikkelsen@jubii.dk
Hanne Kudahl

Tolshøj 3 hannekudahl@mail.dk

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
P.t sygemeldt. Henvendelse til kirkeværgen.

6049 3484

Kirkesanger

Anette Vorre Sørensen, Hestbækvej 121, 9640 9863 4243

Organist

Jacob Græsholt, Strandvej 29, 9500 Hobro

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

4156 4955
9864 5250

Regnskabsfører

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

Kirkeværge

Kristian Byrialsen Nielsen
sogndalsgaard@email.dk

9864 5230

Lokalbladets redaktør
Hanne Kudahl hannekudahl@mail.dk

2425 1218

