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BEBOERFORENINGEN
Forårsrengøring af legepladsen
Lørdag den 29. april giver vi legepladsen en overhaling, så den kan
være klar til sommerens aktiviteter. Vi mødes
kl. 9.00 til en kop kaffe, og derefter går vi i gang.
Bestyrelsen sørger for kaffe og rundstykker, og
for de fornødne redskaber og materialer – og så
håber vi, at der er mange, der har lyst til at møde
op og give en hånd med i en times tid.
Både voksne og børn kan være med.

Plantning af hæk
Som vi tidligere har skrevet her i bladet, har bestyrelsen besluttet at
udskifte hegnet ved petanquebanen, da det er temmelig ødelagt.
Valget er faldet på en bøgehæk, som er pæn hele året, og som
samtidig er tæt nok til at skærme mod vejen. Vi har ikke sat en dato
på plantningen, men for at hækken kan komme godt i gang, skal det
gerne ske i løbet af marts. Giv et praj til Henrik Skammeritz på
29676121, hvis du har lyst at hjælpe til – så bliver du kontaktet,
når det er tid til plantning.

VESTERBØLLE VANDVÆRK
Der indkaldes til generalforsamling i Vesterbølle Vandværk
mandag den 20. marts kl. 19.00 i Drivhusets Café.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

BESTYRELSEN:
*
*
*
*
*

Niels Mikkelsen
Hans Dollerup
Freddy Nielsen
Henrik Skammeritz
Claus Hermansen

2118 8499
2022 3250
9864 5658
9864 5498
9864 5655
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BEBOERFORENINGEN

Bro over
Lilleåen
Lidt uventet fik bestyrelsen kort før jul en mail fra Vesthimmerlands
kommune med tilladelse til at etablere en gangbro over Lilleåen.
Tilladelsen var svar på en ansøgning fra Park, Havn og Natur tilbage
i 2012, som var indsendt i forbindelse med et projekt som skulle
etablere et system af gangstier omkring Vesterbølle. Projektet blev
dengang ikke til noget. Men med tilladelsen er der anledning til at
tage projektet op til overvejelse igen. En anden idé, som vi i bestyrelsen har leget med, er et forslag om en vandresti til Gl. Ullits.
Ideerne vil bl.a. blive drøftet på generalforsamlingen, og hvis der er
tilslutning til det, vil vi nedsætte en arbejdsgruppe, som kan gå videre med at konkretisere planerne og skaffe økonomi til projektet.

Lokale kageopskrifter
I forbindelse med Levende Landsby vil vi i år gerne
udgive et lille hæfte med præsentation af
den lokale kagekulturarv – hvis der findes sådan en?
Hvem ved hvad de håndskrevne notesbøger gemmer
af lækkerier, som er blevet serveret til kaffeborde i
Vesterbølle gennem tiden!
Det kunne vi godt tænke os at vide. Så ligger du inde med gamle
slægtsopskrifter, som du er villig til at give fra dig, hører holdet bag
Madam Blås Café gerne om det.
Vi vil også gerne vide, hvad opskriften hedder, hvor den stammer fra,
hvor gammel den er, og evt. særlige traditioner omkring den.
Kontakt: Bente Mikkelsen, tlf. 22595821
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Vesterbølle – før og nu
På Facebook-siden ”Vesterbølle –
før og nu” kan du se hvad der foregår i Vesterbølle samt genopfriske
gamle fotos fra byen gennem tiden
og i dag.

Sms-kæde
Vil du gerne have besked om foreningens arrangementer?
Send en sms til Hanne Kudahl på 24251218, så får du besked, når
der sker noget i foreningen. Og send gerne videre til din nabo!

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.

Vesterbølles hjemmeside kan ses på
http://vesterboelle.vesthimmerland.dk/

( OBS: Det er IKKE en www adresse)
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EFTERSKOLEN
Færdsel i Vesterbølle
På efterskolen prøver vi at lære eleverne hvordan de skal færdes i
trafikken. Det gør vi selvfølgelig primært fordi vi ikke vil, at de skal
komme noget til, men også for at de ikke skal være til gene for andre
trafikanter i byen. Men fordi tingene er blevet sagt er det jo ikke altid
en garanti for, at det også bliver gjort. Derfor kan det være rart både
for jer i byen og for os på skolen, hvis I ved, hvad vi forventer af
eleverne.
Hos os kræver vi at eleverne altid kører med cykelhjelm, at de selvfølgelig har lys på, hvis solen er gået ned OG at de bruger refleksvest, hvis de færdes i mørket, uanset om det er til fods eller på cykel.
Derudover skal de selvfølgelig overholde de gængse færdselsregler
og trække ind til siden af vejen, så andre trafikanter kan komme
forbi.
Oplever I, at de regler ikke bliver overholdt, er I mere end velkommen til at påtale det overfor eleverne eller at ringe til mig. Det virker
utrolig stærkt, når eleverne oplever, at det ikke kun er os på skolen,
der er opmærksomme på ordentlig færdsel, men også jer borgere i
byen. Så derfor håber vi at I andre beboere i Vesterbølle, vil hjælpe
vores unge til at opleve, at ordentlig opførsel og fornuftig færdsel er
en fælles forventning.
Udover eleverne er der andre trafikanter i Vesterbølle – mange som
bare passerer igennem i deres bil. Det ofte går alt for hurtigt og vi har
haft et par oplevelser, hvor det har været tæt på at gå helt galt. Derfor
har jeg været i kontakt med kommunen for at høre om mulighederne
for at få opsat fartbump eller lignende her i Vesterbølle. Kort før jul
var der opsat kasser til trafiktælling, hvilket mange af jer sikkert lagde mærke til. Tallene er nu kommet ind og kommunen har vurderet
at Vesterbølle skal have opsat fartbump eller lign. Hvornår det kommer til at ske vides ikke. . .
Forstander Martin Diget Aamann. Tlf. 29842420
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DRIVHUSET

Café fredage i Vesterbølle
3. marts, 24. marts, 5. maj, 9. juni.
Hovedretten serveres mellem 18.00 og 20.00

Lørdagslunch m/tallerkenservering
4. marts, 25. marts, 6. maj
Der serveres fra kl. 12.00 og et par timer frem.
Man kan også komme og drikke en kop kaffe og spise lidt kage.
Bordbestilling nødvendig.

Yoga, meditation og vegetarmad
Fredag den 8. sept. kl. 18.00 til søndag den 10. sept. kl. 16.00
YOGA, MEDITATION med fremstilling og spisning af VEGETARISK ØKOLOGISK MAD.
Et kursus hvor det er muligt at fordybe sig i vegetarisk madlavning
hos Eva – dyrke meditation for at træne sindet med Claus eller kroppens velvære med Yoga, som vil være i centrum hos Michael.
Først til mølle og så er der chance for deltagelse.

Kursus i vegetarmad
Søndag den 1. oktober kl. 13.00 til 18.00
Oplæg om, fremstilling og spisning af VEGETARISK ØKOLOGISK
MAD. Eva Bjerrum underviser i vegetarisk madlavning.
Tilmelding nødvendig nu.
Drivhuset leverer Økologi ved din dør – ring 98645655
eller mail jylland@post12.tele.dk eller www.drivhuset-eva.dk
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Højskoleaften med Anders Agger
Onsdag den 5. april kl. 19.30 - 22.00.
Tv-dokumentaristen Anders Agger besøger Vesterbølle Efterskole
til Højskoleaften.
I foredraget ”Det må gerne gøre lidt ondt” fortæller Anders Agger
om de miljøer, som han i sine dokumentarprogrammer har stiftet bekendtskab med lige fra kostskoleelever på Herlufsholm
til døende på et hospice i Vestjylland.
Han tager os med helt ind bag kulissen
og fortæller om alle de etiske, moralske
og praktiske overvejelser i forbindelse
med programmerne.
Anders Agger er uddannet journalist og
har igennem en lang årrække arbejdet
hos DR. Han er kendt for programmer
som bl.a. ”Sømanden og juristen” og
”Indefra”. Flere af programmerne er sendt
i bedste sendetid og er blevet prisbelønnet.
Billetpris er kr. 125 inkl. kaffe og kage.
Forudbestilling af billetter på www. v-e. dk

Gymnastikopvisning
Onsdag den 15. marts kl.
19.30-21.00
Der er gratis adgang for alle
interesserede.
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AKTIVITETSKALENDER
Fredag

3/3

kl. 18.00 Fredags café i Drivhuset

Lørdag

4/3

kl. 12.00 Lunch i Drivhuset

Onsdag

15/3

kl. 19.30 Gymnastikopvisning på VE

Mandag

20/3

kl. 19.00 Generalforsamling i Vesterbølle
Vandværk i Drivhusets Café

Fredag

24/3

kl. 18.00 Fredags café i Drivhuset

Lørdag

25/3

kl. 12.00 Lunch i Drivhuset

Onsdag

5/4

kl. 19.30 Højskoleaften på VE

Lørdag

29/4

Tirsdag

2/5

kl. 19.00 Rundvisning i kirken

Fredag

5/5

kl. 18.00 Fredags café i Drivhuset

Lørdag

6/5

kl. 12.00 Lunch i Drivhuset

Fredag

9/6

kl. 18.00 Fredags café i Drivhuset

kl. 9.00 Legepladsdag
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GUDSTJENESTER

Vesterbølle kirke

5. marts
12. marts
19. marts
26. marts

1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten
Midfaste

11.00
9.45 KK
ingen
11.00

2. april
9. april
13. april
14. april
16. april
17. april
23. april
30. april

Mariæ bebudelsesdag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. s. e. påske
2. s. e. påske

ingen
14.00 (1)
19.30
11.00
9.45 (2)KK
ingen
11.00
ingen

7. maj
12. maj
13. maj
21. maj
25. maj
28. maj

3.s. e. påske
Bededag
(Lørdag)
5. s. e. påske
Kr. Himmelfarts dag
6. s. e. påske

19.30
ingen
11.00 (3)
9.45 KK
11.00
ingen

(1) Børnegudstjeneste med dåbsjubilæum – se kirkesiderne
(2) Der er indsamling til KFUM og KFUK i Danmark
(3) Konfirmation
KK = Kirkekaffe efter gudstjenesten
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KIRKEN
Ferie, kurser m.v.

Kirkebil

13. – 19. marts. Embedet passes
af: Line Børding,
lkz@km.dk eller tlf: 98649002.
27. – 30. marts: Embedet passes
af: Line Børding,
(se ovenfor)
28. – 30. april: Embedet passes
af: Niels Peter Sørensen,
nps@km.dk eller tlf: 98641860.

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.

Thomas Felter

Menighedsråd

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

Siden sidst
Døbt i Vesterbølle kirke
4. december:
Mikkel Bundgaard,
Tolshøj 5, Vesterbølle

Begravet på Vesterbølle
kirkegård

Fra vr: Kirsten Ladekarl, Jens
Dalsgaard, Kirsten Dollerup,
Thomas Felter, Heidi D. Jensen
og Asta Elkær.

8. december:
Johanne Michaelsen,
Søndergade 12, Gedsted
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Palmesøndag med dåbsjubilæum
og børnegudstjeneste

Palmesøndag, den 9. april, er der børnegudstjeneste i kirken
kl. 14.00. Vi får igen besøg af ”Tante Andante” (alias Elin Knudsen, Lemvig), som med sang, musik, fortælling og sjove aktiviteter
vil tage børn og voksne med ind i en historie fra bibelen. Så det
bliver en gudstjeneste hvor børn og barnlige sjæle i alle aldre er
særlig velkomne.
Ved gudstjenesten fejrer vi også dåbsjubilæum for de børn, der er
døbt i 2011 og 2012. Vi har i år slået de to årgange sammen, da der
begge år var meget få der blev døbt her.
Disse børn modtager en særlig indbydelse til gudstjenesten, fordi
de her vil få overrakt deres børnebibel.
Vi håber at mange andre også vil komme og fejre 5-års dåbsjubilarerne.
Gudstjenesten varer ca. tre kvarter – og bagefter er der en lille forfriskning til alle
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Konfirmation
Lørdag den 13. maj er der konfirmation i Vesterbølle kirke kl. 11.00.
Her konfirmeres:
Josephine Daugaard og Anine Kilschow.
Selvom det er lørdag og der er konfirmation, er det hele sognets
gudstjeneste og alle er meget velkomne

Fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag

2. pinsedag holdes der traditionen tro friluftsgudstjeneste på Lejrgården i Dollerup kl. 14.00.
Gudstjenesten er fælles for 7 pastorater og plejer at være rigtig
godt besøgt. Det er da også et meget smukt sted at holde gudstjeneste – med udsigt over Limfjordens vande.
Det er i år Niels Iver Juul, Troels Laursen og Anne Christine Benner der er ansvarlige for arrangementet.
Tag gerne selv 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 ind på Lejrgården.

12

KIRKEN

Historisk rundvisning i
Vesterbølle kirke

I 2017 fejrer vi jo som bekendt 500-års jubilæum for den lutherske reformation og i den anledning arbejdes der i hele landet med
forskellige tiltag, arrangementer og gudstjenester.
Tirsdag den 2. maj kl. 19 – 21 vil der i anledning af jubilæet være
en rundvisning i Vesterbølle kirke ved museumsdirektør Broder
Berg, Vesthimmerlands Museum.
Han vil fortælle om kirken og mere overordnet om, hvorledes den
lutherske reformation sætter sig igennem i kirkebygninger og
kunst netop i Vesthimmerlands provsti.
Efter rundvisningen er der kaffe i kirken og mulighed for spørgsmål og samtale med Broder Berg. Alle er velkomne og det er
ganske gratis at deltage.
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Konstituering af menighedsrådet
Det nye menighedsråd konstituerede sig således:
Kirsten Dollerup blev formand
Jens Dalsgaard blev kasserer
Asta Elkær blev kirkeværge
Heidi D. Jensen blev kontaktperson
Kirsten Ladekarl blev sekretær
De to suppleanter er:
Kirsten Nielsen og Eva Schlegel Pedersen

Når vinterstorme hærger
Der skrives hele tiden nye salmer. Gennem de sidste 10 år er der faktisk blevet skrevet over 4000 nye salmer – men det er selvfølgelig
langt fra alle, der har kvalitet til at ende i en kommende salmebog.
Det er kun ved at bruge dem, at man finder ud af, om de holder. Og
derfor synger vi jævnligt nye salmer ved gudstjenesten i Vesterbølle
kirke. En, som vi har prøvet for nylig, er ”Når vinterstorme hærger”,
med tekst af Inge Hertz Aarestrup.
Storm er der også i billedet ”Jesus stiller stormen på søen” af Sven
Havsteen Mikkelsen. Ved første øjekast ser man ikke andet end uvejret og bølgerne. Først når man kigger nærmere efter, skimter man
omridset af en båd, og forrest i båden antydningen af en figur. En
skikkelse, som næsten kun er to rød-brunlige streger i alt det sorte.
Kun en antydning. Men når man først har fået øje på den, er det, som
om blikket hele tiden drages derhen. Og på den måde bliver budskabet i billedet det samme, som det, der siges i salmen: Gud står sammen med os i orkanen.
Det er ikke altid, vi ser ham med det samme. Men når først vi får øje
på ham, er det, som om bølgernes kraft bliver brudt.
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1. Når vinterstorme hærger
og vælter mine træer,
når uvejr knuser livet
og alt hvad jeg har kær,
da råber jeg til himlen:
Hvor er retfærdighed?
Hvorfor skal jeg gå under
når du er kærlighed?

3. Du menneske som kræver
et svar af himlens Gud:
Var det ved dine næver
at livets træ sprang ud?
Har gnister fra dit øje
gjort himmelranden rød?
Må sol og måne bøje
sig for din skaberglød?

2. Gud hører mig i stormen
og giver ingen svar,
men spørger kun sin skabning:
Fortæl mig hvor du var,
da jord og himmel skabtes
og alle stjerner lo,
da mørke skyer svøbte
det vilde hav til ro.

4. Jeg er din Gud og skaber,
mig lyder vind og hav.
Jeg rejser dine kære
af dødens mørke grav.
Når vinterstorme raser
og knækker mast og mod,
så står jeg i orkanen
og lyser for din fod.

Inge Hertz Aarestrup, 2009
Melodi: Erik Sommer
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RETURADRESSE: Hanne Kudahl, Tolshøj 3, Vesterbølle, 9631 Gedsted
Bestyrelsen for Vesterbølle Sogns Beboerforening
Formand Kirsten Felter, Tolshøj 31 kfe@km.dk
Næst.fmd Bente Mikkelsen, Sognevejen 155
bnmikkelsen@jubii.dk
Kasserer Hanne Kudahl, Tolshøj 3 hannekudahl@mail.dk
Sekretær Mette Lillethorup, Tolshøj 1 lillethorup@dlgmail.dk
Henrik Skammeritz, Katbakken 3
hwskammeritz@gmail.com
Brian Christophersen, Tolshøj 47
brianchristophersen@gmail.com

30955248
22595821
24251218
98645604
29676121
22506011

Vesterbølle Kirke
Sognepræst Thomas G. Felter, Tolshøj 31 tofe@km.dk
Graver
Kristian Byrialsen Nielsen, Tolshøj 56
vesterboellekirkegaard@gmail.com
Kirkesanger Kirsten Klitgård Frandsen, Bydamsvej 5, Aalestrup
hyrdehuset@gmail.com
Organist
Lars-Peder Nyrup Bøgh, Mejsevej 11, Farsø
pnyrup@gmail.com
Formand
Kirsten Dollerup, Sognevejen 197
fam.dollerup@hotmail.com
Regnskabs- Cathrine Andersen, Sjøstrupvej 44, Aars
fører
ca@ca-kontorservice.dk
Kirkeværge Asta Elkær, Sognevejen 201
elkaerbjarne@mail.dk
Sognehuset Kirsten Nielsen, Tolshøj 37 tolshoej37@mail.dk

98645201
60493484
60485015
51331201
98645250
22956557
24851452
25160420

Lokalbladets redaktør
Hanne Kudahl hannekudahl@mail.dk

2425 1218

