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Lokalblad

BEBOERFORENINGEN
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 blive mindet om søndagens Walk and Talk - 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 for børnene på legepladsen.
Det er Rie Munk Friis og Sonja Kristensen, som er administratorer
i gruppen.

Fællesspisning
Tirsdag den 14. januar er der fællesspisning i Sognehuset.
I den forbindelse har menighedsrådet arrangeret foredrag (se kirkesiderne) ved sogne- og feltpræst Niels Peter Sørensen, Aalestrup.
Pris er som vanligt 35 kr. og man skal selv medbringe drikkevarer.
Tilmelding til spisning senest den 9. januar til Karin på 2172 1579.

VESTERBØLLE VANDVÆRK
Bestyrelsen
*
*
*
*
*

Niels Mikkelsen
Hans Dollerup
Freddy Nielsen
Jens Dalsgaard
Claus Hermansen

22188499
20223250
98645658
20302211
20834664
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BEBOERFORENINGEN
Generalforsamling
Mandag den 24. februar i Sognehuset
Kl. 18.30 Spisning
Kl. 19.15 Generalforsamling

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1:
2:
3:
4:
5:

Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Forhandling
Kontingentfastsættelse. Bestyrelsens forslag: Uændret, dvs
50 kr. pr. person/125 kr. pr. husstand.
6: Valg til bestyrelsen. På valg er Ann Ardal, Kenneth Persson og
Karin Hasling og suppleanterne Bettina Mørk og Janneke
Pedersen. Ann og Karin modtager genvalg.
Der skal vælges tre nye medlemmer til bestyrelsen plus to
suppleanter.
7: Indkomne forslag. Forslag til behandling fremsendes til
formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
8: Vedtægter for stilaug
9: Levende landsby
10: Eventuelt
Beboerforeningen er vært ved maden og kaffen. Medbring selv
drikkevarer.
Tilmelding senest den 21. februar på 7178 4930

Generalforsamling i Vesterbølle Vandværk
Der indkaldes til den årlige generalforsamling tirsdag den 17. marts
kl. 19.00 i Drivhusets Café.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag til behandling til formand Claus Hermansen, tlf. 20834664.
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BEBOERFORENINGEN
Spis og Smut
Fælles madlavning og spisning for børn og voksne i Sognehuset en
gang om måneden. Der er ikke Spis og
Smut i december, men vi mødes:
Mandag den 6. januar
Mandag den 3. februar
Mandag den 2. marts.
Man skiftes til at stå for madlavning og
oprydning - og det behøver ikke være de samme, som både laver
mad og rydder op.
Madholdet mødes kl. 16.00 og spisningen er kl. 17.30.
Arrangementet er slut ca. kl. 19.00
Pris for deltagelse er 30 kr. for voksne og 20 kr. for børn i alderen
3-12 år; børn under 3 år gratis.
Tilmelding via facebook ”Aktiv i Vesterbølle” eller sms 2171 4378.

SMS-kæde
Beboerforeningen har fået sin egen telefon!
Det betyder, at hvis du vil have besked om foreningens
arrangementer, skal du sende en sms til
Tlf. nr. 7178 4930 med dit navn.
Så får du besked når der sker noget i foreningen.
NB - OBS - Bemærk: Det er også det telefonnummer, der skal
bruges ved tilmelding til arrangementer - helst pr. SMS.

Walk and talk - søndag eftermiddag
Walk and talk - for alle, der har lyst til at
forene motion og socialt samvær.
Vi går søndag kl. 15.00 fra Sognehuset og
går ca. en time, mens vi snakker om stort
og småt.
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BEBOERFORENINGEN
Fællesspisning/filmaften for medlemmer
Fredag den 24. januar kl. 18.30 i Sognehuset.
Pris for spisning 35 kr. pr. person.
Medbring selv drikkevarer.
Efter spisningen viser vi en af de gode, søde eller
sjove film, der kom ud i 2019.
Hvis du vil hjælpe med at bestemme menuen og lave maden, må
du gerne ringe til Karin på 2172 1579.
Tilmelding senest den 20. januar på 7178 4930.

Juletræstænding
Søndag den 1. december.
Traditionen tro begynder vi med en kort
gudstjeneste i kirken kl. 15.00.
Herefter er beboerforeningen vært ved gløgg
og æbleskiver i Sognehuset.
Ca. kl. 16.15 tænder vi byens juletræ på
hjørnet af Tolshøj og Korsholmvej.
Vesterbølles hjemmeside kan ses på
http://vesterboelle.vesthimmerland.dk
(OBS: Det er IKKE en www.adresse)

Fitness på Vesterbølle Efterskole
Medlemmer af Vesterbølle Sogns
Beboerforening kan benytte Efterskolens
fitnessredskaber.
Pris for at benytte maskinerne er 100 kr. pr.
måned eller 1000 kr. om året pr. husstand - plus
naturligvis medlemskab af Beboerforeningen.
Kontakt bestyrelsen, hvis du vil høre mere om
dette tilbud.
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DRIVHUSET

Fredags Julecafé 6. december kl. 18
Søndags Julefrokost 8. december kl. 13
Vegetarisk fredagscafé
7. februar og 6. marts kl. 18
Hovedretten serveres mellem 18.00 og 19.00

Lørdagsbrunch kl. 11-14
8. februar og 7. marts
Der serveres fra kl. 11.00 og et par timer
frem. Man kan også komme og drikke en
kop kaffe og spise lidt kage.

Meditation og kage kl. 15-18
8. februar og 7. marts
Bordbestilling nødvendig på 98645655

Drivhuset leverer Økologi ved din dør – ring 98645655
eller mail jylland@post12.tele.dk eller www.drivhuset-eva.dk

Vi fejrer Tibetansk Nytår søndag den 23. februar 2020
med kage og fremsigelse af Kongen af ønskebønner
kl. 16-17.
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Informationsmøder for familier, som overvejer
efterskole
Onsdag den 13. november kl.18.30 - 20.00
Onsdag den 11. december kl. 18.30 - 20.00
Efterskolen holder juleferie den 21. december - 5. januar.

Efterskolernes aften:
Åbent hus-arrangement for alle interesserede.
Onsdag den 8. januar kl. 18.00 - 21.00

Højskoleaften

Billetsalg til højskoleaften tirsdag den 21. april 2020
går i gang i løbet af november.
Denne gang gæster Peter Mygind Vesterbølle Efterskole.
Billetpris 150 kr. inkl. kaffe og kage. Hold øje med www.v-e.dk
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AKTIVITETSKALENDER
Søndag

1/12

kl. 15.00

Gudstjeneste og juletræstænding

Mandag

2/12

kl. 14-16

Adventshygge i præstegården

Fredag

6/12

kl. 18.00

Jule fredagscafé i Drivhuset

Søndag

8/12

kl. 13.00

Søndags Julefrokost i Drivhuset

Onsdag

11/12

kl. 18.30

Infomøde på Vesterbølle Efterskole

Mandag

6/1

kl. 17.30

Spis og Smut i Sognehuset

Tirsdag

14/1

kl. 18.30

Fællesspisning/foredrag i Sognehuset

Fredag

24/1

kl. 18.30

Fællesspisning og film i Sognehuset

Onsdag

29/1

kl. 15-17

Strikke-eftermiddag i Sognehuset

Mandag

3/2

kl. 17.30

Spis og Smut i Sognehuset

Fredag

7/2

kl. 18.00

Fredagscafé i Drivhuset

Lørdag

8/2

kl. 11.00

Lørdagsbrunch i Drivhuset

Lørdag

8/2

kl. 15-18

Meditation og kage i Drivhuset

Søndag

23/2

kl. 16-17

Tibetansk Nytår i Drivhuset

Søndag

23/2

kl. 13.00

Børnegudstjeneste og tøndeslagning

Mandag

24/2

kl. 18.30

Generalforsamling i Vesterbølle Sogns
beboerforening i Sognehuset
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GUDSTJENESTER

Vesterbølle kirke

1. december
8. december
15. december
22. 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

15.00 (1)
11.00
ingen
11.00 (2)
14.45
9.30 KK
ingen
14.45 (3)

5. januar
12. januar
19. januar
26. januar

Hellig 3 Kongers søndag
1. søndag efter H3K
2. søndag efter H3K
3. søndag efter H3K

11.00
ingen
9.30 KK
11.00

2. februar
9. februar
16. februar
23. februar
1. marts

Sidste søndag efter H3K
Septuagesima søndag
Seksagesima søndag
Fastelavns søndag
1. søndag i fasten

ingen
9.30
ingen
13.00 (4)
ingen

(1)
(2)
(3)
(4)
KK

Gløgg og juletræstænding. Se kirkesiderne.
Vi synger julen ind. Se kirkesiderne.
Der er indsamling til Det Danske Bibelselskab
Børnegudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning
og fastelavnsboller i Sognehuset. Se kirkesiderne.
Kirkekaffe
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KIRKEN
Ferie, kurser m.v.

Siden sidst

14.-15. december (friweekend)
6.-10. januar (fri)
27.-30. januar (konference)
1.-2. februar (friweekend)
14.-20. februar (vinterferie)
25.-26. februar (kursus)

Døbte i Vesterbølle kirke

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

Menighedsråd

6. oktober
Freja Bæk Sønderriis,
København

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. 98 64 18 21 - for
at de kan tilrettelægge kørslen.
Kirsten Dollerup, formand
Jens Dalsgaard, kasserer
Menighedsrådet
Asta Elkær, kirkeværge
Heidi D. Jensen, kontaktperson
Kirsten Ladekarl, sekretær
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KIRKEN
Juletræstænding 1. søndag i advent
Vi fastholder den gode tradition med gudstjeneste og hyggelig
optakt til adventstiden.
Efter gudstjenesten kl. 15.00 er beboerforeningen vært ved gløgg
og æbleskiver i Sognehuset, før vi under klokkeklang går ned og
tænder juletræet på hjørnet af Tolshøj/Korsholmvej ca. kl. 16.15.

Strikke-eftermiddage
Vi mødes i Sognehuset og strikker.

Vi starter med en kop kaffe og derefter hygger vi os med strik,
hækling og snak.
Vi strikker ting, som alle kan være med til:
bolde, huer, nussebamser mv.
I år er planen at tingene sendes til Ukraine med efterskolen, når de
skal derned i januar.
Onsdag den 29. januar kl.15-17
Onsdag den 4. marts kl.15-17
Onsdag den 25. marts kl.15-17
Har du lyst til at være med, så kontakt Asta på 2485 1452

Månedens salme
Vi springer december over, hvor der er nok af gode julesalmer at
vælge i mellem.
Januar: 802 Når vinterstorme hærger
Februar: 861 Herren svinger tryllestaven
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KIRKEN
Adventshygge i præstegården
Traditionen tro er der adventshygge i præstegården op til jul for
alle, der har tid og lyst. Også i år bliver det den første mandag
i december - altså mandag den 2. december kl. 14-16.

Vi vil snakke, drikke kaffe, synge advents- og julesange, lytte til
julehistorie, ligesom der bliver plads til et pakkespil efter kaffen.
Medbring derfor en lille gave til ca. 25 kr.
Medbring også gerne underholdende indslag, en historie at fortælle, en sang, en leg eller lignende.
Vi glæder os til at se en flok dejlige mennesker den 2. december.
Velkommen!
Thomas og Kirsten Felter

Vesterbølle kirke er på facebook: søg efter ”Vesterbølle Kirke”
Det er en åben side, så alle kan være med.
Den opdateres jævnligt, når der er særlige gudstjenester og arrangementer.
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KIRKEN
Vi synger julen ind
4. søndag i advent er igen i år så
tæt på jul, at vi gentager sidste
års succes med en sanggudstjeneste i både Vesterbølle og
Gedsted kirker.
Det er kl. 9.30 i Gedsted og kl. 11.00 i Vesterbølle.
Præst, kirkesanger og organist fortæller hver om en salme, som vi så
synger sammen.
Vi har også indbudt et menighedsmedlem fra hhv. Vesterbølle,
Gedsted og Fjelsø til at vælge og fortælle lidt om en yndlingssalme.
Kom og vær med til at sætte sjælen i julestemning med dejlige
sange i kirkernes smukke rum.
Thomas Felter

Fastelavn med børnegudstjeneste og tøndeslagning
Fastelavns søndag den 23. februar, håber
vi igen at se en masse udklædte børn i
kirken kl. 13.00, hvor vi skal synge sange
og høre en god historie fra Bibelen. Det
varer en lille halv time. Bagefter slår vi
katten af tønden i Sognehuset. Og vi skal
selv-følgelig også have fastelavnsboller!
Der har været næsten fuldt hus i både
kirken og Sognehuset til de forrige års
fastelavnsarrangementer i Vesterbølle.
Det håber vi selvfølgelig også der bliver
denne gang. Så kom og vær med! Vi ses
Menighedsrådet
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KIRKEN
Feltpræst i Afghanistan en hverdag mellem soldater og talebanere
Tirsdag den 14. januar er der fællesspisning kl. 18.30 og efterfølgende foredrag kl. 19.30 ved sogne- og feltpræst Niels Peter
Sørensen, Aalestrup.

160 danskere er pt. udstationeret i 4 lejre i Kabul. Et hovedomdrejningspunkt er de 90 MFPT-drenge/piger, der transporterer
rådgivere og andre rundt i Kabuls gader. Her møder de ikke blot
en kultur og indretning af liv, som er helt forskellig fra det danske,
men de ved også, at de passerer den usynlige fjende. Taleban er i
gaderne og vil gøre, hvad der er dem muligt, for at slå de udenlandske soldater ihjel. Alt sammen tvinger os til at tænke et lag dybere
end normalt. Det medfører taknemmelighed, men også spørgsmål
til eksistens og livsfundament.
I perioden august 2018 til februar 2019 var Niels Peter Sørensen
feltpræst her. I dette miljø har feltpræsten sin opgave som fortrolig
samtalepartner, rådgiver og støtte, ”når krisen kradser”.
Her begynder unge mænd at tale om Gud og de begynder at gå i
kirke - nogle vælger at blive døbt.
Der venter en aften, som i lyd, billeder og tale byder med på en tur
5000 km. fra Danmark - en tur ind i danske soldaters hverdag
i Afghanistan. Her lever de op til pligten og løser professionelt og
samvittighedsfuldt den opgave, den danske stat har pålagt dem.
Det er gratis at komme til foredraget. Vil man spise med, koster det
35 kr. pr. person. Tilmelding til Karin Hasling på tlf. 2172 1579
senest den 9. januar.
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KIRKEN
Ny nadverliturgi
Ved sogneaftenen den 26. september havde vi en rigtig god snak
om den liturgi, vi bruger ved gudstjenesterne i Vesterbølle kirke.
Altså den måde, vi holder gudstjeneste på.
Der var bred enighed om, at det fungerer godt som det er, men
alligevel var der lyst til at prøve en lille smule nyt. Så fra kirkeåret
2020 vil vi i en prøveperiode forsøge os med en ny nadverliturgi.
Inspirationen er hentet fra det ritual, de bruger i Himmelev kirke
(se evt. www.himmelevkirke.dk).

Jeg gennemgik det på aftenen, og der var bred opbakning til at
prøve noget lignende hos os.
Sproget er mere nutidigt, og i indholdet er der større vægt på
fællesskabet med Kristus og med hinanden.
Det understreger at vi, der er menighed i dag, i praksis er Kristi
legeme i verden. Vi er hans hænder, der skal hjælpe - og hans
mund, der skal fortælle det gode budskab videre.
For at understrege fællesskabsdimensionen er verset
”O, du Guds lam” og den afsluttende nadversalme udskiftet med
salmebogens nr. 367 ”Vi rækker vore hænder frem” - sådan at vi
synger vers 1 og 2 før uddeling og vers 4 som afslutning.
Når I har været i kirke og oplevet det, vil menighedsrådet meget
gerne have tilbagemeldinger på, hvad I tænker!
Thomas Felter
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RETURADRESSE: Hanne Kudahl, Tolshøj 3, Vesterbølle, 9631 Gedsted
Bestyrelsen for Vesterbølle Sogns Beboerforening
Formand

Brian Christophersen, brianchristophersen@gmail.com

22506011

Næstfmd.

Aase Møller, aase.jakobsen@live.dk

28833920

Kasserer

Kenneth Persson, k.asp.persson@gmail.com

91842266

Sekretær

Karin Hasling, mor.karin@gmail.com

21721579

Ann Ardal, annardal@gmail.com

22638194

Regnskabsf.

Hanne Kudahl, hannekudahl@mail.dk

24251218

Beboerfor.

Vesterbølle Sogns Beboerforening

71784930

Vesterbølle Kirke
Sognepræst

Thomas G. Felter, tofe@km.dk

98645201

Graver

Kristian Nielsen, vesterboellekirkegaard@gmail.com

60493484

Kirkesanger

Ejner Noe, enoe@eenoe.dk

23340695

Organist

Lars-Peder Nyrup Bøgh, pnyrup@gmail.com

51331201

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

Regnskabsf.

Cathrine Andersen, ca@ca-kontorservice.dk

22956557

Sognehuset

Asta Elkjær, elkaerasta@gmail.com

24851452

Lokalbladets redaktør
Hanne Kudahl hannekudahl@mail.dk

24251218

