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Vil du vide, hvad der foregår i Vesterbølle? 
Der er flere veje til informationer: 

 

Kig indenfor på vores hjemmeside: www.vesterboelle.dk 
Her kan du holde dig orienteret om alt, hvad der sker i vores skønne 
by. Her kan du også finde informationer om Levende Landsby,                   
se, hvordan du lejer Sognehuset til din næste fest, og finde telefon-
numre på bestyrelsen og menighedsrådet, og læse sjove og                    
interessante historier om de enkelte huse og gårde i byen. 
Hvis du har en god historie, som du synes skal på hjemmesiden,  
kan du kontakte webmaster Karsten Møller. 

 

Hvis du vil have information direkte til din telefon, kan du tilmelde 
dig vores SMS kæde. Fra beboerforeningens telefon 7178 4930 kan 
du få en kort besked om foreningens arrangementer. Send en SMS 
til 7178 4930 med dit navn, så kommer du på listen. 
Det er også dette nummer, du skal bruge, når du tilmelder dig til           
arrangementer. Telefonen er ikke fast bemandet, så skriv gerne en 
SMS. 

 

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

 

Fitness på Vesterbølle Efterskole 

 

Hvis man er medlem af Vesterbølle Sogns 
Beboerforening, kan man benytte de                            
fitnessmaskiner, 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 beboer-
foreningen. 

 

Kontakt bestyrelsen, hvis du vil høre mere 
om dette tilbud. 
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BEBOERFORENINGEN 
 

                               Generalforsamling 
            Torsdag den 9. februar 2023 i Sognehuset 

 

Kl. 18.30  Spisning 
Kl. 19.15  Generalforsamling  

 

Dagsorden: 

Beboerforeningen er vært ved maden og kaffen. Medbring selv 
drikkevarer.                                                                                                    
Tilmelding til spisning senest den 2. februar til 7178 4930. 

1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
 
6: 
 
 
7: 
8: 
 
9: 
 
10: 
11: 

Valg af dirigent og stemmetællere 
Formandens beretning 
Fremlæggelse af regnskab 
Forhandling  
Kontingentfastsættelse. Bestyrelsens forslag: Uændret, dvs.  
50 kr. pr. person/125 kr. pr. husstand. 
Valg til bestyrelsen. På valg er Aase Møller, som modtager 
genvalg. I alt skal der vælges to til bestyrelsen plus                         
2 suppleanter. 
Valg af revisor og revisor suppleant 
Valg af 1 medlem og 1 suppleant til Stilauget - behøver ikke 
være medlemmer af beboerforeningens bestyrelse. 
Indkomne forslag. Forslag til behandling fremsendes til                   
formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Levende Landsby 
Eventuelt  

 
Spis og Smut 
Madholdet aftales fra gang til gang. 
Spisningen begynder kl. 17.30 og arrangementet 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 3-15 år;                   
børn under 3 år gratis. 
Man skal tilmelde sig via facebookgruppen ”Aktiv i Vesterbølle”, 
hvor der også kommer et opslag, når vi nærmer os.  
Mandag den 2. januar, 6. februar og 6. marts. 
Ingen Spis og Smut i december. 
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Foredrag i Sognehuset, torsdag den 19. januar kl. 19.00 
Korsriddere i Baltikum - ved Karin Hasling  

 

Det er almindelig kendt, at korsriddere fra  
hele Europa fra omkring år 1096 og et par 
hundrede år frem drog mod Jerusalem for at 
befri den Hellige by. 
Men lige syd for Østersøen i Estland,               
Letland og Litauen finder man også spor af 
korsriddere.  
Det vil Karin fortælle om. 
Beboerforeningen er vært ved kaffe og kage. 
Tilmelding senest den 12. januar på telefon 
7178 4930. 

 Generalforsamling i Vesterbølle Vandværk 

 

Der afholdes generalforsamling mandag den 20. februar kl. 19.00         
i Drivhusets Café. 
Bestyrelsen anbefaler en vedtægtsændring for Vesterbølle Vand-
værk, således at paragraf 1 ændres til følgende ordlyd: 

Selskabet er et AMBA, et andelsselskab med begrænset ansvar. 

Selskabet har hjemsted i Vesthimmerlands Kommune. 

 

Denne ændring anbefales af Bestyrelsen, Skattevæsenet, Banken 
og Erhvervs-og Selskabsstyrelsen. 

 

Medio november, forhåbentligt mandag den 21. november, vil 
vandværket foretage udskiftning af låge og dermed efterfølgende 
rengøring af vandtanken, hvorfor vandet vil være lukket denne 
dag. 

 

                VESTERBØLLE VANDVÆRK 
  Bestyrelsen: 
   Niels Mikkelsen                2218 8499 
   Hans Dollerup                  2022 3250 
   Martin Kristiansen          2020 1193 
   Jens  Dalsgaard                2030 2211 
   Claus Hermansen            2083 4664 
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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. 

 

Julecafé  
Fredag den 2. december kl. 18.00 
Søndag den 4. december kl. 13.00 
 
 
 

Fredagscafé 
3. februar kl. 18-23 
 

Lørdagsbrunch  
4. februar kl. 11-14 
 

 

Salg af grøntsager og frugt 

 

De allerfleste grøntsager og frugter er dyrket på vores egne marker, 
eller fra andre danske avlere. 
Gårdbutikken er åben alle dage fra 8-18, når vi er hjemme. 
Ring evt. 9864 5655 og tjek. 



  6 

AKTIVITETSKALENDER 

                           

      

 

 

 

 

  

Fredag  

Søndag  

Onsdag   

Mandag  

Onsdag   

Torsdag  

Onsdag  

Onsdag 

Fredag 

Lørdag  

Mandag  

Torsdag  

  

Søndag  

 

Mandag 

 

Mandag  

Onsdag   

   2/12 

   4/12 

   7/12 

   2/1 

 11/1 

 19/1 

 25/1 

   1/2 

   3/2 

   4/2 

   6/2 

   9/2 

 

 12/2 

 

 20/2 

 

   6/3 

   8/3 

Julecafé i Drivhuset 

Julecafé i Drivhuset 

Besøgsaften på VE 

Spis og Smut i Sognehuset 

Efterskolernes aften på VE 

Foredrag i Sognehuset 

Snakke-spille-strikkeklub i Sognehuset 

Besøgsaften på VE 

Fredagscafé i Drivhuset 

Lørdagsbrunch i Sognehuset 

Spis og Smut i Sognehuset 

Generalforsamling, Vesterbølle Sogns 

Beboerforening i Sognehuset 

Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning 

i Sognehuset 

Generalforsamling, Vesterbølle 

Vandværk i Drivhusets Café 

Spis og Smut i Sognehuset 

Snakke-spille-strikkeklub i Sognehuset 

kl. 18.00 

kl. 13.00 

kl. 18.30 

kl. 17.30 

kl. 18-21 

kl. 19.00 

kl. 15-17 

kl. 18.30 

kl. 18-23 

kl. 11-14 

kl. 17.30 

kl. 18.30 

 

kl. 14.00 

 

kl. 19.00 

 

kl. 17.30 

kl. 15-17 
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GUDSTJENESTER 

   Vesterbølle kirke 

     

   27. november  1. søndag i advent    15.00    (1) 
            4. december  2. søndag i advent     ingen 
          11. december  3. søndag i advent      9.30    KK  
          18. december  4. søndag i advent     ingen 
          24. december  Juleaften      14.45 
          25. december  Juledag      11.00 
          26. december  2. juledag       ingen 
          31. december  Nytårsaftensdag    16.00     (2) 

 

  
3    
          8. januar  1. søndag efter H3K    ingen 
          15. januar  2. søndag efter H3K    ingen 
          22. januar  3. søndag efter H3K     9.30    KK 
          29. januar  Sidste søndag efter H3K   11.00 

          

           5. februar  Septuagesima      ingen 
         12. februar  Seksagesima     14.00     (3) 
         19. februar  Fastelavnssøndag     ingen 
         26. februar  1. søndag i fasten    11.00 
           5. marts   2. søndag i fasten     ingen          

   

      KK = Kirkekaffe efter gudstjenesten. 
       (1)    Efterfølgende gløgg og æbleskiver samt juletræstænding. 
       (2)    Der er kransekage og bobler efter gudstjenesten. Der er også 
                indsamling til Det Danske Bibelselskab. 
       (3)    Fastelavnsgudstjeneste og efterfølgende tøndeslagning i Sognehuset. 
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 Vindmølle ankommet til Vesterbølle Efterskole 

 

Det startede med en nedlagt vindmølle på en mark i Lem.                        
Deraf  udsprang ideen om et anderledes klatretårn på Vesterbølle 
Efterskole. Nu er vindmøllen så flyttet ind på sin nye adresse - og 
den er blevet fragtet med det store maskineri          

Processen har været lang, og der er et stykke vej endnu, før eleverne 
kan klatre til tops i Vesterbølle. Efterskolen købte vind-møllen af 
Vestas i foråret, og derpå gik arkitekt Henning Pilgaard Jensen i 
gang med at tegne projektet - en vindmølle ombygget til            et 
klatretårn. Der blev søgt om tilladelse til at opføre klatretårnet og 
ligeledes søgt byggetilladelse, som blev godkendt for kort tid siden. 
Den 30 meter høje vindmølle vejer 12 tons og ligger nu på eftersko-
lens parkeringsplads klar til det videre arbejde. Den skal rengøres 
og forberedes til sin nye funktion som klatretårn. Der bliver mon-
teret greb af en professionel ruteplanlægger, fundamentet skal laves 
og klatretårnet skal så rejses. Når man er klatret til tops, bliver der 
også mulighed for at rappelle ned. Det forventes, at det nye klatre-
tårn kan indvies først i 2023 og være til stor glæde for både efter-
skolens elever og gæster i huset. 

  

Arrangementer på Vesterbølle Efterskole 

 

Besøgsaften onsdag den 7. december kl. 18.30. Alle er velkomne. 
Efterskolernes aften onsdag den 11. januar kl. 18-21. 
Besøgsaften onsdag den 1. februar kl. 18.30-20. 



KIRKEN 
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Sognepræsten har ferie/fri: 

 
3. - 7. og 16. - 19. december 
14. - 16. januar 
30. januar - 1. februar 
13. - 19. februar 
I alle perioder passes embedet af Asger Nielsen, tlf: 98645558              
eller mail astni@km.dk 

Siden sidst 

Døbte i Vesterbølle kirke 

 

      20. august: 
      Aksel Sejr Sørensen Jokumsen. Aalestrup       
 

       20. august: 
      Marie Strange Fomsgaard, Vesterbølle 
      

      27. august: 
      Elias Mikkola Poulsen, Bystrup       

       24. september: 
      Marcus Roman Ardal, Møldrup 
      

 Begravet fra Vesterbølle kirke 

 
                 28. oktober: 
                 Frede Hougaard, Vesterbølle 

 
 

        11. november: 
        Eleonora Jensine Nielsen, Aalestrup 

 
 

 

        12. november: 
        Gundhild Marie Andersen, Vesterbølle 
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Ny kirkesanger 

 

Søndag den 30. oktober måtte vi desværre tage afsked med vores 
kirkesanger, Pia Bjerregaard Hansen, som har fået et fuldtidsjob på 
Aalestrup Naturefterskole og derfor ikke længere kan passe kirke-
sangerjobbet. Tusind tak til hende for den tid hun har sunget hos os 
og med os! Det har hun gjort til alles tilfredshed. 
Vi fik 8 ansøgere til den ledige stilling, kaldte 3 til sang og samtale - 
og besluttede os for at ansætte Gertrud Bjerre Holse Bak,                 
som bor i  Nørager. 
Hun er 50 år og har sunget - også i kirke -              
siden hun var barn. Til sangprøven kunne vi 
også godt høre, at hun har en god stemme, så 
det lover godt. 
Gertrud er uddannet pædagog og har været  
privat dagplejer i en længere årrække. Hun har 
de sidste 4 år fungeret som kirkesanger ved 
Durup kirke, men ville gerne have noget mere. Derfor var vores          
stilling attraktiv. 
Vi glæder os til samarbejdet med hende og ønsker hende hjertelig 
velkommen som medarbejder ved Vesterbølle kirke! 
                                                                              Menighedsrådet  

 

Nytårsaften  

 

I år falder nytårsaftensgudstjenesten den 31. december kl. 16.00. 
Som det er blevet en god og dejlig tradition, vil vi efter den korte 
gudstjeneste skænke et glas bobler til alle, så vi kan ønske hinan-
den et godt nytår. 
Der vil selvfølgelig også være kransekage, så vi kan holde blod-
sukkeret oppe indtil festen derhjemme eller derude går i gang. 
Det kunne være dejligt hvis vi igen kunne blive rigtig mange, som 
vi ofte var det før Corona. 

      Så kom frimodigt, og tag gerne 
      et familiemedlem eller en ven  
      eller en nytårsgæst med. 
 

KIRKEN 
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KIRKEN 
 

Dejlig koncert 

 

Mandag den 24. oktober var der koncert i Vesterbølle kirke med 
kvartetten ”House Rules”. De fire unge herrer fik de knap 50              
engagerede tilhørere til at nikke med hovedet og vugge i bænkene, 
da de underholdt med en meget varieret buket gode sange. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det var virkelig høj kvalitet med rytmer, der sad helt præcist og            
akkorder, der stod tindrende klare og helt rene og sitrede under             
kirkens hvælvinger. Mellem numrene fik vi fortællinger om                     
sangene og en indføring i hvad der er det særlige ved ”barbershop”-
sangstilen - med forskellige eksempler. 
Efter koncerten bød menighedsrådet på lidt frugt og et glas, hvor 
der var mulighed for at snakke med hinanden og kvartetten.             
Det viste sig at være populært. 
En skøn aften! 

 
Et par arrangementer på bedding…. 

 

Vi arbejder på at få en lille julekoncert på benene, men har ved 
deadline af Lokalbladet ikke fået en endelig aftale i hus. 
Ligeledes har vi i menighedsrådet planer om en aften med spisning 
først og dernæst et foredrag eller en film. Også planlægningen af 
det har drillet, så vi kan ikke sige noget mere fast endnu. Men hvis/
når det lykkes, vil det blive bekendtgjort både på Facebook-siden 
for Vesterbølle kirke og på Aktiv i Vesterbølles Facebook-side.       
Der kommer muligvis også en annonce i Vesthimmerlands avis.  
Så hold godt øje! 
                                                                              Menighedsrådet  



 
 
 

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

 

                      

                      

 

 

 

 

Formand   

Næstfmd  

Kasserer   

Sekretær  

 

Regnskab  

Suppleant  

Aase Møller, aase.jakobsen@live.dk 

Karsten Møller, karsten@privatmail.dk 

Thea Lova Sigrun Pala, thealovasigrun@gmail.com 

Karin Hasling, mor.karin@gmail.com 

Sanne Larsen, sannekok@live.dk 

Hanne Kudahl, hannekudahl@mail.dk 

Louise Lillethorup, louiseborglillethorup@gmail.com 

Vesterbølle Sogns Beboerforenings telefon 

MobilePay beboerforeningen   

28833920 

21420055 

53543563 

21721579 

61751630 

24251218 

31562505 

71784930 

43893 

Sognepræst 

Graver  

Organist 

Kirkesanger  

Formand 

Kirkeværge 

Kontaktpers. 

Kasserer 

Sekretær 

Regnskab 

Sognehuset 

 

Thomas G. Felter, tofe@km.dk 

Kristian Nielsen, vesterboellekirkegaard@gmail.com 

Lars-Peder Nyrup Bøgh, pnyrup@gmail.com 

Gertrud Bjerre Holse Bak, gertrud.h.bak@gmail.com 

Kirsten Dollerup, fam.dollerup@hotmail.com 

Asta Elkær, elkaerasta@gmail.com 

Heidi D. Jensen, hdyj100@gmail.com 

Jens Dalsgaard, jensdalsgaard@live.dk 

Kirsten Ladekarl, kl@v-e.dk 

Cathrine Andersen, ca@ca-kontorservice.dk 

Asta Elkjær, elkaerasta@gmail.com 

MobilePay kirken 

98645201 

60493484 

51331201 

22313220 

53281500 

24851452 

21709232 

20302211 

25672450 

22956557 

24851452 

87756 

Bestyrelsen for Vesterbølle Sogns Beboerforening 

Lokalbladets redaktør 

 

Hanne Kudahl    hannekudahl@mail.dk            24251218 

Vesterbølle kirke 


