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VESTERBØLLE SOGNS

Lokalblad

BEBOERFORENINGEN
SMS-kæde og facebook
Hvis du vil have en SMS, når der sker noget i Vesterbølle, kan du
sende en SMS med dit navn til beboerforeningens tlf. 7178 4930.
Hvis du mere er til facebook, kan du anmode om at blive medlem
af gruppen Aktiv i Vesterbølle. Der er også her vi efterlyser haveredskaber, tilbyder hjælp til indkøb eller orienterer om andre ting,
som andre Vesterbøllere kan have gavn af at vide.

Aflysning af Levende Landsby
Det er med blødende hjerte vi aflyser Levende Landsby 1.-2. august
2020, men på grund af Covid19- restriktioner med hensyn til forbud
mod store forsamlinger til og med udgangen af august, ser vi os
desværre nødsaget til at aflyse Levende Landsby i år.
Vi bruger så tiden til at forberede et brag af en Levende Landsby
Jubilæumsfest 7.-8. august 2021.
I 2021 er det nemlig 50 år siden Levende Landsbykultur blev stiftet
af lokale folk fra Vesterbølle og fra store dele af Himmerland.
De første mange år var det Landsbykulturen i Vesterbølle som stod
bag arrangementet gammeldaws høst på herregården Hessel i
Hvalpsund. Det blev her til godt 30 år.
Men i 2005 gik man sammen med Vesterbølle Sogns Beboerforening og flyttede høstdagene hjem til Vesterbølle, hvor det hele
startede i 1971.
Vesterbølle blev i 2003 erklæret Kulturhistorisk Bevaringsværdig
Landsby af Viborg Amt, idet de oprindelige gårde stadig ligger inde
i byen. Gammeldaws høst tog derfor navneforandring til Levende
Landsby.
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BEBOERFORENINGEN
Sankt Hans i Vesterbølle, tirsdag den 23. juni
- bliver ikke, som den plejer at være, men …….
Selvom vi må aflyse fællesspisning i sin sædvanlige form,
opfordrer vi til, at man pakker en picnickurv med alt, hvad man
skal indtage og medbringer tæppe eller stole til egen husstand - så
vi spiser sammen, men med god afstand. Vi griller ikke i år.
I tilfælde af dårligt vejr går vi ind i Landsbykulturens lade.
Bestyrelsen sørger for sangark til Midsommervisen og et par sange til, som vi kan
synge mens vi nyder bålet.
Program:
18.30 Fællesspisning
20.30 Bålet tændes på Katbakken
NB: Petanqueturneringen udskydes til 2021.
Det betyder at ”Bedstefædrene” har håneretten endnu et år.
OBS: Man må gerne lægge materiale på
bålstedet, men af hensyn til dyr og fugle,
som kan gemme sig her, må samling af
materiale først begynde den 18. juni. På
bålet må der kun lægges grene og kvas ikke rødder og lignende.

Spis og Smut - aflyst hen over sommeren
Sædvanligvis ville vi have mødtes den første mandag i måneden til
lækker mad og dejligt fællesskab - det kan vi desværre ikke i disse
tider. Vi håber, at vi i september må samles mere end 10 personer,
så vi satser og sætter næste dato til 7. september 2020.
Spisningen begynder kl. 17.30 og slutter senest kl. 19.00.
Alle aldersgrupper er særdeles velkomne til at være med.
Prisen er stadig 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 Vesterbølle” eller til tovholder - som denne gang er Karin (tlf. 2172 1579)
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DRIVHUSET

Fredagscafé med buffet
5. juni, 7. august og 4. september kl. 18.00
Hovedretten serveres mellem 18.00 og 19.00

Lørdagsfrokost kl. 13.00
8. august og 5. september

Søndagsfrokost kl. 13.00
9. august og 6. september
Bordbestilling nødvendig på 98645655
Yoga kursus afholdes den 11.-13. september
Drivhuset leverer Økologi ved din dør – ring 98645655
eller mail jylland@post12.tele.dk eller www.drivhuset-eva.dk

VESTERBØLLE VANDVÆRK
Generalforsamling udsat til mandag den 7. september kl. 19.00
i Drivhusets Café.
Dagsorden iflg. vedtægterne

Bestyrelsen
*
*
*
*
*

Niels Mikkelsen
Hans Dollerup
Freddy Nielsen
Jens Dalsgaard
Claus Hermansen

22188499
20223250
98645658
20302211
20834664
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Gode nyheder fra Vesterbølle Efterskole
Vi forventer at starte op med fuldt booket elevhold midt i august og
endda udvide optaget med enkelte pladser.
Følg med i livet og vores aktiviteter på:
Facebook.com/vesterbolle
Instagram.com/vesterbolle efterskole

Levende Landsbykultur i Vesterbølle
Som mange af jer er bekendt med, er der sket en del
de sidste par år i laden på Tolshøj 13.
I 2018 blev vi bevilgiet knap 500.000 kr. fra forskellige fonde, og
for disse penge blev der indrettet en ny tagetage, som blev indviet i
forbindelse med Levende Landsby 2019.
Nu er der igen byggeplaner, idet vi nu er i gang med at søge penge
hjem til en ny hal på 12x24 m. Den skal rumme alle foreningens
kareter og landbrugsredskaber som står opmagasineret i lader rundt
omkring. I samme forbindelse bliver der indrettet en skolestue på
144 kvm i tagetagen i den nye hal. I forbindelse med hallen bliver
der indrettet et samlingsrum og 2 toiletter.
Vi er i ansøgningsfasen og afventer svar på første ansøgning medio
maj 2020 og har yderligere 3 ansøgninger som vi afventer svar på.
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AKTIVITETSKALENDER
Fredag
Tirsdag
Tirsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Mandag

5/6
9/6
23/6
7/8
8/8
9/8
4/9
5/9
6/9
7/9
7/9

kl. 18.00
kl. 19.00
kl. 18.30
kl. 18.00
kl. 13.00
kl. 13.00
kl. 18.00
kl. 13.00
kl. 13.00
kl. 17.30
kl. 19.00

Fredagscafé i Drivhuset
Menighedsrådets orienteringsmøde
Sankt Hans på legepladsen
Fredagscafé i Drivhuset
Lørdagsfrokost i Drivhuset
Søndagsfrokost i Drivhuset
Fredagscafé i Drivhuset
Lørdagsfrokost i Drivhuset
Søndagsfrokost i Drivhuset
Spis og Smut i Sognehuset
Generalforsamling i Vesterbølle
Vandværk i Drivhusets Café
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GUDSTJENESTER

Vesterbølle kirke

7. juni
13. juni
14. juni
21. juni
28. juni

Trinitatis søndag
(Lørdag)
1. søndag efter Trinitatis
2. søndag efter Trinitatis
3. søndag efter Trinitatis

11.00
11.00 (1)
ingen
9.30
11.00

5. juli
12. juli
19. juli
26. juli

4. søndag efter Trinitatis
5. søndag efter Trinitatis
6. søndag efter Trinitatis
7. søndag efter Trinitatis

9.30
ingen
11.00 (2)
ingen

8. søndag efter Trinitatis
9. søndag efter Trinitatis
10. søndag efter Trinitatis
11. søndag efter Trinitatis
12. søndag efter Trinitatis
(Lørdag)

19.30
ingen
11.00
ingen
9.30
11.00 (1)

2. august
9. august
16. august
23. august
30. august
5. september

(1)
(2)

Konfirmation. Se kirkesiderne
Kate Hyldgaard. Se kirkesiderne
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KIRKEN
Ferie, kurser m.v.

Siden sidst

6.– 26. juli:
Uge 28 dækkes af Niels Peter
Sørensen, tlf: 98641860 eller
mail: nps@km.dk.
Uge 29 og 30 dækkes af
Line Børding, tlf: 98649002
eller mail: lkz@km.dk.
24.-27. august
31. august-4.september.
Disse 2 perioder dækkes af
Asger S. Nielsen, tlf: 98645558
eller mail: astni@km.dk.
Thomas Felter

Døbte i Vesterbølle kirke
22. februar:
Søs Wiborg Hosbond,
Aalborg
12. april
Ralph David Felter
Vaucanson,
Vesterbølle

Begravede
19. maj
Poul Poulsen,
Vesterbølle

Kirkebil

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 Aalestrup Taxi.
Bilen bestilles fredagen før inden
kl. 16.00, på tlf. 98 64 18 21 - for
Kirsten Dollerup, formand
at de kan tilrettelægge kørslen.
Jens Dalsgaard, kasserer
Menighedsrådet
Asta Elkær, kirkeværge
Heidi D. Jensen, kontaktperson
Kirsten Ladekarl, sekretær
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KIRKEN
Levende Landsby aflyst
Levende Landsby-arrangementet er jo desværre aflyst,
så der er blot almindelig gudstjeneste den 2. august.
Til gengæld er det om aftenen, så der er mulighed for
at slutte en måske travl dag på en rolig og stemningsfuld måde.

Kate Hyldgaard holder gudstjeneste
Som det fremgår af gudstjenestelisten, holder
”4.-præsten” i Vesterbølle, Kate Hyldgaard,
gudstjenesten i Vesterbølle kirke den 19. juli,
under min sommerferie.
Da Karin Hasling flyttede til byen, holdt hun også
en gudstjeneste et stykke tid efter, for at menigheden kunne få lov
at opleve hende som præst.
Og nu kunne det så passe med at Kate Hyldgaard kunne tage denne
tjeneste i sommeren. Jeg håber at mange har mulighed og lyst til at
deltage, på trods af, at det er ferietid.
Thomas Felter

Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg 2020
Orienteringsmødet, som blev fyldigt omtalt i forrige blad, skulle
have været afholdt den 12. maj. Men som så meget andet er det
også blevet skubbet - nemlig til tirsdag den 9. juni.
Ifølge den nye valglov indføres der fra og med 2020
valgforsamlinger som en fast del af valget.
Valgforsamlingen er et nyt obligatorisk møde, som skal holdes
tredje tirsdag i september og samle kandidaterne til debat og en
efterfølgende skriftlig afstemning.
Inden den nye valgforsamling i september skal det siddende menighedsråd fremover indkalde til et orienteringsmøde.
Det er dette møde der her indbydes til.
Vi håber, du får lyst til at møde op den 9. juni kl. 19.00 i Sognehuset. Vi er værter ved kaffe og kage.
Vesterbølle menighedsråd
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KIRKEN
Konfirmationer!
Den opmærksomme læser vil have set, at der er to konfirmationsdatoer i gudstjenestelisten: den 13. juni og 5. september.
Det kommer sig af, at vi jo desværre blev nødt til at udsætte
konfirmationen og i første omgang skød den til den 13. juni.
Da det senere viste sig, at der måske stadig var restriktioner på forsamlinger til den tid, udskød vi atter en gang til den 5. september.

Der er dog enkelte, der overvejer alligevel at holde konfirmation
den 13. juni - og der er derfor åbnet op for at det kan blive begge
dage - også selvom der måske kun er en enkelt konfirmand til den
ene eller anden dag.
Vi bliver nødt til at udvise størst mulig fleksibilitet i disse
vanskelige tider.
Thomas Felter

Månedens salme
Vi fik ikke sunget meget sammen i foråret - og ih, hvor jeg savner
det!
De to salmer, der var månedens salme fra tillægget ”100 salmer” i
hhv. marts og april, vender vi tilbage til en anden gang.
Jeg vælger i denne sommer at bruge den samme salme i både juni
og august (juli springer vi over, da mange er på ferie).
En salme der passer godt til det vi har været igennem i foråret - og
til dels stadig står i - er nr. 887: ”Gud i livets dybder”
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KIRKEN
1.

Gud i livets dybder,
hør os, når vi beder,
rør os, når vi leder,
lær os livets lov!

2.

Svaret fra det dybe,
fra Guds moderhjerte,
fra Guds brodersmerte,
det er Jesu bud:

3.

Elsk, som jeg har elsket,
vær hinandens hyrder,
bær hinandens byrder,
det er livets lov!
Tekst: Hans Anker Jørgensen 1985
Melodi: Merete Wendler 1996

Til konfirmandundervisningen – og ofte også ved aftenen med
konfirmandforældrene – bruger jeg at lægge en masse billeder ud
på gulvet rundt om døbefonten. De går så rundt og kigger på dem
og må vælge ét som de synes siger dem noget om Gud. Når alle
har valgt, siger man på skift, hvorfor man har valgt lige dét billede.
Det er meget øjenåbnende, så forskellige billeder vi har af Gud –
og det siger meget om, at Gud ikke kan begrænses til ét bestemt
billede. Vi bruger ofte billeder om Gud som en person, men i
modsætning til os, er Gud hverken bundet af tid eller rum. Derfor
er det vigtigt, at der også skrives og synges salmer, hvor gudsbilledet er lidt anderledes.
Når Hans Anker Jørgensen digter, at Gud er ”i livets dybder”, betyder det, at Gud er med i det helt fundamentale i vores liv. Og vi får
ikke kun billeder af Gud som far, som vi ellers næsten udelukkende er vant til, men her svarer Gud os fra sit moderhjerte og sin brodersmerte. Her ser vi billeder af Gud som den, der kender og elsker os med moderlig omsorg – og som den, der som en bror deler
alt med os – også smerten.
Alle de billeder, salmen maler af Gud, opfordres vi til sidst til at
give krop og ansigt i verden. Det er Jesu bud og livets lov.
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

Karsten Møller, karsten@privatmail.dk

21420055

Sekretær

Karin Hasling, mor.karin@gmail.com

21721579

Ann Ardal, annardal@gmail.com

22638194

Regnskabsf.

Hanne Kudahl, hannekudahl@mail.dk

24251218

Beboerfor.

SMS tilmelding til Vesterbølle Beboerforening

71784930

Beboerfor.

Mobilepay nummer

43893

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

