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VESTERBØLLE SOGNS

Lokalblad

Konfirmation i Vesterbølle kirke 18. maj 2019
Sofie Birch Sjømann, Astrid Kilschow, Silje Daugaard,
Laura Skjoldmose Nielsen og sognepræst Thomas Felter

BEBOERFORENINGEN
Sankt Hans i Vesterbølle søndag den 23. juni
Kom og vær med til et af årets hyggeligste fællesarrangementer
i Vesterbølle. Grillen er varm kl. 18.00, og man skal blot
medbringe det, man ønsker at grille, samt drikkevarer.
Der serveres tilbehør og kaffe med kage.
Pris 35 kr. pr. person; børn under 12 år gratis.
Hjælp til bordopstilling er velkommen fra ca. kl. 17.00
Vi håber på godt vejr - og ellers rykker vi spisningen og kaffen
ind i Sognehuset.

Program:
18.00 Fællesspisning
19.00 Fælles lege for børn og voksne på legepladsen
20.00 Pandekagebagning
20.15 Petanqueturnering
21.00 Bålet tændes i Katbakken
21.30 Kaffe og kage mens bålet brænder ud i sommernatten.
Tilmelding senest den 19. juni.
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 14. juni. På bålet må der kun lægges grene og kvas ikke rødder og lignende.
Vindere af petanqueturnering 2018:
Inger Holm Lorenzen, Erik Bach
og Kenneth Persson.
Kom og giv dem modstand.
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BEBOERFORENINGEN
Levende Landsby
Opstilling:
Traditionen tro mødes vi og stiller borde og telte op fredag, dvs.
den 2. august fra kl. 15.30. Tilmelding til Karin på tlf. 2172 1579
Fællesspisning lørdag den 3. august kl. 18.30
Husk tilmeldingen til fællesspisningen om lørdagen - af hensyn til
planlægningen senest torsdag den 1. august, men meget gerne før,
til Karin på 2172 1579.
Pris 50 kr. pr. person, børn halv pris (under 3 år gratis).
Drikkevarer købes i teltet. Hvis man ikke har tilmeldt sig senest
den 1. august, kan man ikke forvente at kunne deltage i fællesspisningen.

Evaluering:
Evalueringsmøde afholdes i Sognehuset tirsdag den 13. august.
Der er fællesspisning kl. 18.30, og evalueringen begynder kl. 19.30.
Foreningen er vært ved maden og kaffen. Medbring selv drikkevarer. Tilmelding senest 8. august på 7178 4930

Walk and talk
Gå-klubben for alle, der har lyst til at forene motion og
socialt samvær. Vi mødes søndag kl. 15.
OBS tidspunktet er ændret i håb om, at vi kan lokke
flere ud at gå i vores skønne natur.
Vi mødes ved Sognehuset og går ca. en time.
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BEBOERFORENINGEN
Spis og smut
Børn og voksne laver mad og spiser sammen i Sognehuset.
Madholdet aftales fra gang til gang og 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 Vesterbølle” eller på
sms til Rie Munk Friis (2171 4378) eller
Sonja Kristensen (28495122).
Næste datoer er 3. juni og 1. juli - ingen Spis og smut i august.

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.

Lidt info fra Vesterbølle Efterskole:
Vi afslutter skoleåret lørdag den 29. juni. Vi starter op igen med
nyt elevhold søndag den 11. august. I løbet af sommeren kan man
forvente at skolen i perioder vil være udlejet.
God sommer!
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DRIVHUSET

Fredags café
5. juli og 2. august
Hovedretten serveres mellem 18.00 og 19.00.

Lørdagsbrunch kl. 11-14
6. juli og 3. august
Der serveres fra kl. 11.00 og et par timer
frem. Man kan også komme og drikke en
kop kaffe og spise lidt kage.
Bordbestilling nødvendig på 98645655

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

Høstmarked søndag den 1. september kl. 11-17
Kl. 12.00: Høstfrokost med buffet.
Bordbestilling nødvendig.
Kl. 14.00: Eva giver økologisk
markvandring.
Kl. 15.00: Høstkaffe med kage.
Bordbestilling ikke nødvendig.
Butikken er åben med nybagt brød, friske
grøntsager og købmandsvarer.
Guided fredsmeditation ved stupaen kl. 10-11.
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AKTIVITETSKALENDER
Mandag

3/6

kl. 17.30

Spis og smut i Sognehuset

Søndag

23/6

kl. 18.00

Sct. Hans på legepladsen

Mandag

1/7

kl. 17.30

Spis og smut i Sognehuset

Fredag

5/7

kl. 18.00

Fredagscafé i Drivhuset

Lørdag

6/7

kl. 11.00

Lørdagsbrunch i Drivhuset

Fredag

2/8

kl. 18.00

Fredagscafé i Drivhuset

Lørdag

3/8

kl. 11.00

Lørdagsbrunch i Drivhuset

Fredag

2/8

kl. 15.30

Klargøring Levende Landsby

Lørdag

3/8

kl. 10-17

Levende Landsby

Lørdag

3/8

kl. 18.30

Fællesspisning i teltet

Søndag

4/8

kl. 10-17

Levende Landsby

Tirsdag

13/8

kl. 18.30

Fællesspisning og Evaluering af
Levende Landsby

Søndag

1/9

kl. 11-17

Høstmarked i Drivhuset
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GUDSTJENESTER

Vesterbølle kirke

2. juni
9. juni
10. juni
16. juni
23. juni
30. juni

6. søndag efter påske
Pinsedag
2. Pinsedag
Trinitatis søndag
1. søndag efter Trinitatis
2. søndag efter Trinitatis

ingen
11.00 KK
14.00 (1)
9.30
ingen
11.00

7. juli
14. juli
21. juli
28. juli

3. søndag efter Trinitatis
4. søndag efter Trinitatis
5. søndag efter Trinitatis
6. søndag efter Trinitatis

9.30
ingen
9.30 (2)
ingen

4. august
7. søndag efter Trinitatis
11. august
8. søndag efter Trinitatis
18. august
9. søndag efter Trinitatis
25. august
10. søndag efter Trinitatis
1. september 11. søndag efter Trinitatis

10.00 (3)
19.30
ingen
9.30 KK
11.00 (4)

(1) Fælles friluftsgudstjeneste på Vitskøl kloster. Se kirkesiderne
(2) Sognepræst Line Børding, Simested
(3) Gudstjeneste kl. 10.00 (!) i forbindelse med høstdagene
(4) ”Forklaringsgudstjeneste” Liturgien forklares undervejs
KK = Kirkekaffe efter gudstjenesten
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KIRKEN
Ferie, kurser m.v.

Siden sidst

31. maj - 2. juni dækkes af
Døbte:
Asger S. Nielsen, tlf: 98645558
30. marts:
eller mail: astni@km.dk
Magnus Ejsing Bjerregaard,
Sommerferie 8.-28. juli:
Sognevejen 156, Knudstrup
8.-14. juli dækkes af Niels Peter
Sørensen, tlf: 98641860 eller
20. april:
mail: nps@km.dk
Malthe Krogh Trendholm,
15.-21. juli dækkes af Line BørKornstykket 13, Dragør
ding, tlf: 98649002 eller mail:
lkz@km.dk
Begravet på Vesterbølle
22.-28. juli dækkes af Asger Nielkirkegård:
sen. Se ovenfor.
30. marts:
Thomas Felter
Poul Dahl Pedersen,
Korsholmvej 185,
Kirkebil
Vesterbølle
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.

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

Menighedsrådet
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KIRKEN
Månedens salme
Vi fortsætter med at udforske det nye salmebogstillæg, der hedder
”100 salmer” ved at have en ”månedens salme” som vi så synger
til alle gudstjenester i den måned.
Da mange af os er på ferie i juli, springer vi den måned over.
Juni: Nr. 834 Gud Helligånd, tænd ild i vore tanker
August: Nr. 870 Gudbenådet, højt begavet

2. pinsedag med fælles friluftsgudstjeneste

2. pinsedag, den 10. juni, holdes der traditionen tro friluftsgudstjeneste.
Men som noget nyt prøver vi i år at holde én stor, samlet
gudstjeneste for hele provstiet - og den foregår på plænen ved
Vitskøl Kloster kl. 11.00.
Tag gerne selv
klapstole og
tæpper med.
Det er i år Rasmus
Hauge Madsen
fra Vester Hornum,
der holder
prædiken.
Efter gudstjenesten
er der mulighed for
at nyde en medbragt frokost.
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KIRKEN
Dåbsjubilæum
Palmesøndag var der familiegudstjeneste og dåbsjubilæum i en
propfyldt kirke.
Først opførte Kirketeatret ved Jens Jødal stykket: ”Daniel, den
skøre ku(g)le” med hjælp fra nogle af børnene. Det gjorde han
rigtig flot og med stor opmærksomhed fra både store og små.
”Daniel” får hjælp af et
par børn og en efterskoleelev som skal stå vagt ved
den løvekule, Daniel senere
smides i.

Bagefter kom 5-og 6-års dåbsjubilarerne op til døbefonten og fik
fortalt hvor det hele begyndte. Så blev de kaldt frem én for én og
fik overrakt deres børnebibel. Det havde de tydeligvis glædet sig til.
Som det ses på billedet, får de lidt forskellige bibler, fordi nogle af
dem har storesøskende, der i forvejen har én eller flere af dem vi
plejer at give.
Så nu skal de hjem og læse eller lytte!
De glade
dåbsjubilarer!
Fra venstre:
Sine, Esben, Emilie,
Merle, Adam og
Kristoffer.
Tillykke til dem!
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KIRKEN
Levende Landsby
Som de forrige år vil vi om søndagen begynde Levende Landsby
arrangementet med en gudstjeneste i Vesterbølle kirke kl. 10.00.

Denne gang assisteres harmonikaspiller Lasse Jensen fra Løgstør
af endnu en harmonikaspiller, så det bliver lidt anderledes end de
forrige år.
Der plejer at være rigtig god opbakning til denne både festlige
og fornøjelige begyndelse på søndagens arrangement.

Oplysninger om Vesterbølle sogn og kirke:
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.
På internettet kan du søge på
”Sogn.dk”.
Så popper en portal op hvor
du kan søge på alle sogne i
Danmark.
Skriv ”Vesterbølle” i søgefeltet, så kan du finde de
kommende gudstjenester og
se en masse statistik om
sognet, finde adresser og meget mere.
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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

Hanne Kudahl, hannekudahl@mail.dk

24251218

Regnskabsf.

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, fam@bdjensen.dk

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

2425 1218

