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Sms-kæde 

Vil du gerne have besked om foreningens arrangementer? 
Send en sms til Aase Møller på 28833920, så får du besked, når der 
sker noget i foreningen. Og send gerne videre til din nabo! 
 

 

  

Arbejdsdag med forårsrengøring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lørdag den 21. april afholder vi foreningens årlige arbejdsdag. 
Sandkasse, petanquebane og bænke skal gøres rene for alger og 
ukrudt, og laden kalkes. Byportene trænger til afrensning, og der 
skal ryddes op i depotet på Sognehusets loft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi mødes kl. 9 ved Sognehuset. Bestyrelsen sørger for kaffe og 
rundstykker, og for de fornødne redskaber og materialer. Kom og 
vær med til at gøre byen konfirmations- og sommerklar! 
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 Planlægning af Levende Landsby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mandag den 28. maj kl. 19.00 mødes vi i Sognehuset                         
for at planlægge Levende Landsby, som i år løber af stabelen      
den 4.-5. august. 
Bestyrelsen orienterer om årets aktiviteter, og arbejdsopgaver i  
forbindelse med arrangementet fordeles. 
Beboerforeningen er vært ved kaffen. 

 
Spis og smut! 

 

Børn og voksne laver mad og  
spiser sammen i Sognehuset 
mandag den 5. marts, 
mandag den 2. april, og 
mandag den 7. maj. 
 
Madholdet, der aftales fra gang til gang, mødes kl. 16.00.  
Spisningen begynder kl. 17.30 og 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 kan tilmelde sig gennem facebookgruppen ”Aktiv i Vester-
bølle” eller på sms til Rie Munk Friis (21714378) eller             
Sonja Kristensen (28495122). 
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Nyt om stiprojektet 

 

Hen over efteråret og vinteren har projektgruppen arbejdet med at 
få de nødvendige tilladelser i hus og økonomien på plads. Takket 
være tilsagn om store tilskud fra landsbypuljen (100.000) og EU´s 
LAG-midler (130.000), og bidrag fra Lerkenfeldt Ålaug, Fonden 
for Sparekassen Farsø og Fonden for Sparekassen Himmerland på 
hver 10.000 kr, er vi godt på vej. Vi håber at få de sidste støtte-
tilsagn på plads i løbet af foråret. Fredningsnævnet har godkendt 
broens placering og konstruktion, og kommunen har meddelt, at 
man er klar til at give de nødvendige dispensationer.  På kortet kan 
man se placeringen af broen og de to trampestier, der forbinder den 
med vejene til Gl. Ullits og Vesterbølle. 

 
Walk and talk 

 

Gå-klubben for alle, der har lyst til at forene motion og socialt 
samvær. I marts og april går vi søndag eftermiddag kl. 16.00, og 
fra maj tirsdag aften kl. 20.30. Vi mødes ved Sognehuset og går  
ca. en time. 

 

Generalforsamling i Vesterbølle Vandværk 

 

Husk Vesterbølle Vandværks årlige generalforsamling mandag  
den 19. marts kl. 19.00 i Drivhusets Café. 
Dagsorden iflg. vedtægterne. 
 
 

Forslag til behandling sendes til formand Claus Hermann,           
tlf. 20834664. 
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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 

 

           VESTERBØLLE VANDVÆRK 
 

                 
 

    Bestyrelsen 

 
  *  Niels Mikkelsen           22188499 
  *  Hans Dollerup         20223250 
  *  Freddy Nielsen             98645658 
  *  Henrik Skammeritz      29676121 
  *  Claus Hermansen         20834664 

Fredagscafé 
2. marts, 6. april, 4. maj og 1. juni. 

 

Hovedretten serveres mellem 18.00 og 19.00. 
 
Lørdagslunch m/tallerkenservering 
3. marts, 7. april og 2. juni. 

 

Der serveres fra kl. 12.00 og et par timer 
frem. Man kan også komme og drikke en 
kop kaffe og spise lidt kage. 
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              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. 

 

Højskoleaften med Hella Joof - ”Lykke”. 
Onsdag den 4. april kl. 19.30. 

 

Hella Joof besøger Vesterbølle Efterskole til Højskoleaften onsdag 
den 4. april kl. 19.30. 

Hellas sprudlende foredrag tager sit afsæt i 
begrebet: ”Lykke” og er intet mindre end 
fyldt med humor, glæde, satire, alvor og   
andre gode ingredienser fra det virkelige liv. 
 

Hella Joof er både kendt fra TV, film, radio, 
den musikalske satiregruppe ”Det brune 
punktum” og meget andet. 
 

Billetpris er 150 kr. inkl. kaffe og kage. 
Billetter bestilles via www.v-e.dk eller på 
tlf: 98 64 53 80. 
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Informationsaften: 

 

Der er informationsaften på flg. dage kl. 18.30-20.00,  hvis man er 
interesseret i et år på efterskole. Der er præsentation af 
skolen samt rundvisning. Man booker sig ind på www.v-e.dk 
 
 
 
 

 

 

Onsdag den 7. marts 
Onsdag den 25. april 
Onsdag den 16. maj 

 
Efterskolecamp: 

 
 
 

Efterskolecamp på Vesterbølle Efterskole 
op til påske den 26.-28. marts. 
 
 

På Vesterbølle Efterskole er vi dygtige til mange ting. Eleverne    
oplever det bl.a. i vores forskellige valgfag. Det kan man få lov til 
at opleve i dagene op til påske, hvis man er skoleelev i 6.-9. klasse. 

Vi slår dørene op for, at man kan blive 
klogere på ét af tre spændende områder: 
friluftsliv, cheerleading og digital foto. 
Sammen med vores dygtige undervisere 
får man mulighed for at gå i dybden 
med den aktivitet man vælger. 

Det bliver både hyggeligt, sjovt og lærerigt. Undervisningen foregår 
på Vesterbølle Efterskole, hvor eleverne også vil være til stede.   
Dermed bliver man ikke kun klogere på den aktivitet man vælger.       
Man kommer også til at mærke fællesskabet på efterskolen. 
Vi tør godt garantere nogle dage i dejlige omgivelser med søde  
mennesker, spændende aktiviteter, fuld gas og højt humør.               
Tilmelding og mere information findes på www.ve.dk 
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AKTIVITETSKALENDER 

                           

Fredag  
 
Lørdag  
 
Mandag 
 
Onsdag 
 
Mandag  
 
  
Mandag 
 
Onsdag 
 
Fredag 
 
Lørdag 
 
Lørdag 
  
Onsdag 
 
Fredag 
 
Mandag 
 
Onsdag 
 
Mandag 
 
 
 
 
 

    2/3 
 
    3/3  
     
    5/3 
 
    7/3 
 
  19/3 
 
 
    2/4 
 
    4/4 
 
    6/4 
 
    7/4 
 
  21/4 
 
  25/4 
 
    4/5 
 
    7/5 
 
  16/5 
 
  28/5 
 
   

kl. 18.00 
 
kl. 12.00 
 
kl. 17.30 
 
kl. 18.30 
 
kl. 19.00 
 
 
kl. 17.30 
 
kl. 19.30 
 
kl. 18.00 
 
kl. 12.00 
 
kl.   9.00 
 
kl. 18.30 
 
kl. 18.00 
 
kl. 17.30 
 
kl. 18.30 
 
kl. 19.00 
 
 

Fredagscafé i Drivhuset 
 
Lørdagslunch i Drivhuset 
 
Spis og smut i Sognehuset 
 
Infomøde på VE 
 
Generalforsamling i Vesterbølle 
Vandværk i Drivhusets Café 
 
Spis og smut i Sognehuset 
 
Højskoleaften på VE 
 
Fredagscafé i Drivhuset 
 
Lørdagslunch i Drivhuset 
 
Beboerforeningens arbejdsdag 
 
Infomøde på VE 
 
Fredagscafé i Drivhuset 
 
Spis og smut i Sognehuset 
 
Infomøde på VE 
 
Planlægningsmøde i Sognehuset 
ang. Levende Landsby 
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GUDSTJENESTER 

Vesterbølle kirke 

     

      4. marts   3. søndag i fasten            11.00 
     11. marts   Midfaste       ingen 
     18. marts   Mariæ bebudelses dag      9.30 
     25. marts   Palmesøndag       ingen 
     29. marts   Skærtorsdag            19.30 
     30. marts   Langfredag          9.30 

 

      1. april   Påskedag              11.00   (1) KK 
       2. april   2. påskedag      ingen 
       8. april   1. søndag efter påske       9.30 
     15. april   2. søndag efter påske    11.00 
     22. april   3. søndag efter påske    ingen 
     27. april   Bededag         9.30 KK 
     28. april   Konfirmation             10.30   (2) 
     29. april   4. søndag efter påske    ingen 
   
 

      6. maj   5. søndag efter påske     9.30   
     10. maj   Kr. himmelfartsdag     11.00 
     13. maj   6. søndag efter påske    ingen  
     20. maj   Pinsedag              11.00   (3) 
     21. maj   2. pinsedag              14.00   (4) 
     27. maj   Trinitatis søndag       9.30    
       3. juni   1. søndag efter Trinitatis                9.30 
   

     (1)       Der er indsamling til KFUM og KFUK i Danmark 
     (2)       NB: Lørdag! 
     (3)       Messehagelindvielse og efterfølgende frokost i Sognehuset 
     (4)       Fælles friluftsgudstjeneste 
     KK = Kirkekaffe efter gudstjenesten 
 
     Se Kirkesidernes omtale af de særlige arrangementer. 



Kirkebil 
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KIRKEN 

 

Menighedsråd 
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                   Ferie, kurser m.v. 

19. - 25. marts. 
16. - 22. april. 
 

I begge perioder passes embedet 
af Asger Nielsen, Gedsted.        
astni@km.dk eller tlf: 98645558.  

 

Kirsten Dollerup, formand 
Jens Dalsgaard, kasserer 
Asta Elkær, kirkeværge 
Heidi D. Jensen, kontaktperson 
Kirsten Ladekarl, sekretær 

Begravede 

Døbt i Vesterbølle kirke 

11. november 
Malthe Ejsing Bjerregaard, 
Sognevejen 156, Knudstrup. 

14. januar 
Mathias Thrane Lysholm, 
Grete Løchtes Gade 4, Aarhus. 

23. december  
fra Hobro sygehuskapel. 
Conni Lund Jensen, 
Glerupvej 147, Glerup. 
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KIRKEN 
  

Skærtorsdag omkring bordet 

 

Skærtorsdag er fællesskabets dag. Den dag Jesus om aftenen             
samlede disciplene omkring et bord og holdt den første nadver. 
Derfor vil vi også holde gudstjenesten omkring et langt bord der er 
sat op i koret, så vi alle sidder samlet. Det prøvede vi sidste år og 

det ændrer noget ved gudstjenesten  
at holde den på den måde, selvom  
liturgien er næsten som den plejer.   
Vi holder nadver med hjemmebagt 
brød og druesaft - og prædiken bliver 
måske også denne gang en snak om 
et billede, der uddeles. 

 
 
 

 
Konfirmation 
 

Lørdag den 28. april er der konfirmation i Vesterbølle kirke          
kl. 11.00. Her konfirmeres: 
 

Adam Wridt Skammeritz 
Amalie Kiib Bach 
Ida Rosenkvist Agergaard Kristensen 
Jonas Hejlskov Sørensen 
Malene Areiter 
Stina Brandt Dyrvig Jensen 
Zenta Berthelsen 

 
 

Selvom det er lørdag og der er konfirmation, er det hele sognets 
gudstjeneste og alle er meget velkomne. 

 
Konfirmation i 2019 
 

Datoen er nu fastlagt til lørdag den 18. maj kl. 11.00 

Skærtorsdag i Brændkærkirken ved Kolding, hvor de også sidder om-

kring et bord i kirkerummet. 
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KIRKEN 
 

Ny messehagel indvies pinsedag 
 

Vesterbølle kirke har fået en donation af Thomas Elkjær til nogle 
nye bænke og til en ny fest-messehagel til kirken. Det er vi meget 
glade og taknemmelige for, da begge dele var tiltrængt. Bænkene 
er købt og sat på kirkegården, som mange sikkert allerede har     
observeret. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den gamle messehagel var efterhånden blevet meget mør - ikke 
mindst i sømmene. 
Menighedsrådet har efter grundigt forarbejde besluttet at væver 
Liv Stange fra Thy skal væve en ny messehagel til os. Efter at hun 
havde været på besøg flere gange i kirken og i byen for at danne 
sig indtryk af former og farver, kirkens brug og øvrige inventar,  
forelagde hun i efteråret to forslag for os i menighedsrådet, hvor  
vi valgte ét med gyldne farver, der passer smukt til det øvrige           
inventar i Vesterbølle kirke. 
Vi regner med at den kan blive indviet pinsedag, den 20. maj - så 
det bliver en festdag, hvor vi håber at mange vil dukke op for at se 
det smukke håndværk. 
Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet alle til frokost i Sog-
nehuset, hvor Liv Stange vil fortælle lidt om motivet, farverne og 
arbejdet med hagelen. 

Thomas Elkjær og Thomas Felter 

ved den ene af de to bænke       

Thomas Elkjær har doneret. 

Væver Liv Stange (i midten) 

præsenterer menighedsrådet for 

sine forslag til ny messehagel. 



KIRKEN 

13 

 

 

Friluftsgudstjeneste 

 

2. pinsedag holder vi friluftsgudstjeneste på Lejrgården i Dollerup 
kl. 14.00. Gudstjenesten er et fælles arrangement for 7 pastorater i 
den sydlige del af pastoratet og plejer at være rigtig godt besøgt. 
Det er i år Asger S. Nielsen fra Gedsted og Line Børding fra Sime-
sted, der er ansvarlige for arrangementet. 
Tag gerne klapstole og tæpper med, for efter gudstjenesten er der 
mulighed for at sidde i bakkerne og nyde en medbragt kaffekurv. 
Skulle vejret drille, trækker vi indenfor på Lejrgården. 
Det er jo et meget smukt sted at holde gudstjeneste - med udsigt 
over Limfjordens 
vande. Men alligevel 
påtænker vi som lidt 
afveksling, at arrange-
mentet fra næste år 
begynder at flytte lidt 
rundt. Der er jo man-
ge smukke steder i 
Himmerland, hvor der 
kan holdes frilufts-
gudstjeneste. 
 

Husk ”Vesterbølle Kirke” er på face-
book. 
Her kan du finde nyt om, hvad der      
foregår i kirken og se billeder fra               
arrangementer i kirken. 
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KIRKEN 
 

Nyt i kirken: Månedens salme 
 

Som omtalt i Lokalbladet for nogen tid siden, har vi investeret i et 
nyt salmebogstillæg, der hedder ”100 salmer”. Det rummer mange 
helt nye salmer som skal læres og synges, for at vi kan mærke om 
vi synes om dem - og i hvilke sammenhænge de er gode.  
I marts, april og maj vil vi derfor have én fast ny salme, som bliver 
sunget til alle månedens gudstjenester. 
Det bliver som følger: 

 

Marts: 803  Maria, snart er det forår 
April:  829  Opstandelsen er lige her 
Maj:    835  Gå gennem byens lange, lige gader          

 
Månedens salme i april er Iben Krogsdal påskesalme fra 2011: 
”Opstandelsen er lige her”. Hun skriver selv om den: 

 

Opstandelsen er konkret. Det er Jesus, der møder os. Det er ham, 

der står med os på kirkegården, ser os i angsten, går med os gen-

nem sorgen. Ham, der hele tiden sker. Denne opstandelsessalme 

handler derfor ikke om Jesu opstandelse for to tusind år siden eller 

om den opstandelse, der måtte finde sted med os engang. Den 

handler snarere om den virkelig gådefulde opstandelse, som den 

finder sted i vores egne liv. Hvert vers i salmen er skrevet ud fra et 

konkret, nulevende menneskes opstandelseserfaringer. Her griber 

livet ind i vores mørke, tungsind, sorg og kriser, så vi igen kan el-

ske og leve - og på ubegribelig vis give det liv tilbage, nogen tog 

fra os. 
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1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 

Opstandelsen er lige her 
Du står 
ved siden af det menneske der planter 
et frø på vintergraven uden vanter 
 
Opstandelsen er lige her 
Du er 
den store ånde bagved vores planer 
der blæser liv i mere end vi aner 
 
Opstandelsen er lige her 
Du går 
med mennesker der smiler lidt generte 
til en der pludselig kigger op og ser det 
 
Opstandelsen er lige her 
Du går 
med sagte skridt hos dem der bærer andre 
og alt til trods blir ved og ved at vandre 

5. 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
8. 

Opstandelsen er lige her 
Du ser 
vi ligger angstgrå i de værste stunder 
du lægger dine stærke arme under 
 
Opstandelsen er lige her 
Du sker 
når mennesker der vakler tæt på sorgen, 
igen kan se og smile: sikken morgen! 
 
Opstandelsen er lige her 
Du er 
din himmel når den blæser gennem sjæle 
som mærker dig og endelig kan knæle 
 
Opstandelsen er lige her 
Du er 
når vi kan give det liv tilbage 
som nogen tog fra os på onde dage 
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