
 V E S T E R B Ø L L E  S O G N S  
 

Sommer 2016 

Lokalblad 

               

                   Konfirmation i Vesterbølle kirke 23. april 2016 

   Freja Bertelsen, Christoffer Schwandt, Nicolai Zytphen-Adeler og 

       Anton Skammeritz sammen med sognepræst Thomas Felter. 

                      Thomas havde igen i år sørget for godt vejr. 
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BEBOERFORENINGEN 

Nyt fra bestyrelsen 
Bestyrelsen har på et møde den 7. april konstitueret sig med Kirsten 

Felter som formand, Bente Mikkelsen som næstformand, Hanne    

Kudahl som kasserer og Mette Lillethorup som referent. Menige 

medlemmer er Henrik Wridt Skammeritz og Brian Christophersen, 

der som suppleant har sagt ja til at deltage aktivt i bestyrelsens arbej-

de. Se kontaktoplysninger på bladets bagside. 

 

Vi siger en stor tak til Mette for hendes kæmpestore arbejdsindsats 

som formand gennem årene! Hun bliver svær at erstatte, så derfor 

har vi i den nye bestyrelse valgt at arbejde med både en formand og 

en næstformand :-). Men formålet er der ikke lavet om på: vi er her 

stadig for at arbejde for byens ve og vel. Så grib fat i os, hvis I har 

spørgsmål, ideer eller ting, I gerne vil have, vi tager op! 

                     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. 

SMS-kæde 
Vil du gerne have besked om foreningens arrangementer?. 

Send en sms til Hanne på tlf. 24251218, så får du besked, når der 

sker noget i foreningen. Og send gerne videre til din nabo! 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=badminton&source=images&cd=&cad=rja&docid=Sj_eXGYamz9oRM&tbnid=xV_JeOyBJrTHEM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmadsens-hotel.dk%2Fbadminton%2F&ei=Qy4VUpGpG-md0QWZyICQDw&bvm=bv.51156542,bs.1,d.Yms&psig=AFQjCNEa7oUaF3jcE
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                      Vesterbølles hjemmeside kan ses på 

              http://vesterboelle.vesthimmerland.dk/ 

        ( OBS: Det er IKKE en www adresse) 

BEBOERFORENINGEN 

Sankt Hans  
Aftenens program rummer aktiviteter for både store og små, og man 

er som altid velkommen til at deltage i det hele eller som det passer 

ind i familiens øvrige program. Grillen er varm kl. 18.30 og man 

medbringer kød til eget forbrug, samt drikkevarer. Der serveres  

tilbehør i form af salater, flødekartofter og flutes, som kan købes  

for 25 kr. pr. person. 

Hjælp til bordopstilling er velkommen fra ca. kl. 17.30. Vi håber på 

godt vejr – og ellers rykker vi spisningen ind i Sognehuset. 

Husk tallerken, bestik og kop.  
 

Program 
 18.30 Spisning 

 19.30 Børnevenligt opgaveløb 

 20.00 Pandekagebagning, kaffe og kage 

 20.30 Petanqueturnering.  

                     Hvem tager pokalen i år?? 

 21.45 Bålet tændes i Katbakken 

 

                      OBS: 
           Af hensyn til dyr og fugle, som kan gemme sig i  

                         bålstedet, må samling af materiale først begynde den 

                         14. juni. På bålet må der kun lægges grene og kvas – 

                         ikke rødder eller andet. 

    



VESTERBØLLE VANDVÆRK 

BEBOERFORENINGEN 
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BESTYRELSEN: 
 

  *   Niels Mikkelsen              2118 8499 

  *   Hans Dollerup                 2022 3250 

  *   Freddy Nielsen                9864 5658 

  *   Henrik Skammeritz         9864 5498 

  *   Claus Hermansen            9864 5655 

Levende Landsby 

 

Programmet kan findes på facebook-siden: 

Levende Landsby-Vesterbølle ultimo juni 

og i Lokalaviserne ultimo juli. 

Traditionen tro mødes vi og stiller borde og  

telte op fredag aften, dvs i år den 5. august  

fra kl. 19.00. 

Traditionen lige så tro er der fællesspisning 

lørdag aften. Det er dejligt, når mange har 

lyst til at være med – men det er svært at  

planlægge indkøb, når mange først melder 

sig til samme dag. 

Så tak for tilmelding senest torsdag den 4. august til Hanne. 

Evaluering af Levende Landsby 

 

Vi afholder evalueringsmøde i Sognehuset mandag den 15. august. 

Der er fællesspisning kl. 18.30, og evalueringen begynder kl. 19.30. 

Foreningen er vært ved maden og kaffen. Medbring selv drikkevarer. 

Tilmelding til Hanne senest fredag den 12.august- 



BEBOERFORENINGEN 

5 

                         
 Planlægningsmøde for 

Levende Landsby 
Mandag den 6. juni kl. 19.30 mødes vi i Sognehuset for at planlægge 

Levende Landsby, som i år ligger i dagene 6.-7. august. 

Vi fordeler opgaver, både dem, der ligger på selve weekenden, og de 

forberedelser, der skal til. 

Beboerforeningen er vært ved kaffen 

Arbejdsdag på Hougården 
 

Hougården lukker også i år op med 

aktiviteter i anledning af Levende Landsby, 

og vi samles om forberedelser og klargøring 

lørdag den 2. juli kl.9.00. 

Giv gerne besked til en fra bestyrelsen, hvis 

du har mulighed for at give en hånd med. 

Kontingent 
 

Så er det tid for indbetaling af kontingent for 2016. 

Vi vil gerne, at I snarest indbetaler til:  

Kt. nr. 2560-3000020280 eller kontant til Hanne Kudahl, Tolshøj 3 

Det koster   50 kr./person 

                 125 kr./husstand 

Vælger I at indbetale via netbank, så husk at skrive navn på, så vi 

kan registrere jer. 

På forhånd tak. 
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DRIVHUSET 
 

Fredags café 

3. juni, 15. juli, 5. august, 9. september og 7. oktober 

Der serveres normalt en buffet bestående af 

4-6 retter inspireret af årstidens grøntsager. 

Hovedretten serveres mellem kl. 18.00 og 20.00. 

Menuen fastsættes en uges tid før. 

Husk at bestille bord. 

Lørdags-brunch-lunch den 4. juni og 16. juli. 

Søndags-brunch-lunch den 7. august 

 
Der serveres brunch kl. 11-13. Lunch kl. 13-15. 

Tilmelding på tlf. 98645655 

Kursus 
Drivhuset arrangerer kurser. 

Først til mølle og der er chance for deltagelse. 

Yoga, meditation og vegetarmad 

Fredag den 16. sept. kl. 18.00 til søndag den 18. sept. kl.16.00. 

Yoga, meditation med fremstilling og spisning af vegetarisk økolo-

gisk mad. 

Kursus i vegetarmad. 

Søndag den 2. oktober kl. 13.00 til 18.00. 

Oplæg om fremstilling og spisning af vegetarisk økologisk mad. 

Eva Bjerrum underviser i vegetarisk madlavning 

Økologisk høstmarked med åben café 

Søndag den 4. september kl. 11.00-16.00 
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                        Nye elevers aften 
 

 

 

 

 

Fredag den 27. maj 

 

For elever og forældre til skoleåret 

2016/2017. 

              Uge 29 er skolen udlejet til 

                Ungdommens Røde Kors 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                                                                                                    
Søndag den 7. august. 

Nyt elevhold starter 
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AKTIVITETSKALENDER 

                           
      
 
 
 

Fredag 

  

Lørdag 

 

Mandag 

 

 

Torsdag 

 

Lørdag 

 

Fredag 

  

Lørdag 

 

Fredag 

 

Fredag 

 

Lørdag 

 

Søndag 

 

Søndag 

 

Mandag 

 

 

Fredag 

 

Søndag 

   3/6   

 

   4/6 

 

   6/6 

 

 

 23/6 

 

   2/7 

 

  15/7 

 

  16/7 

 

   5/8 

 

   5/8 

 

   6/8 

 

   7/8 

 

   7/8 

 

 15/8 

  

  

   9/9  

 

   4/9 

kl. 18.00 

 

kl. 11.00 

 

kl. 19.30 

 

 

kl. 18.30 

 

kl.   9.00 

 

kl. 18.00 

 

kl. 11.00 

 

kl. 19.00 

 

kl. 18.00 

 

kl. 10-17 

 

kl. 10-17 

 

kl. 11.00 

 

kl. 18.30 

 

 

kl. 18.00 

 

kl. 11-16 

Fredags café i Drivhuset 

 

Brunch i Drivhuset 

 

Planlægningsmøde i Sognehuset 

angående Levende Landsby 

 

Sankt Hans på legepladsen 

 

Arbejdsdag på Hougården 

 

Fredagscafé i Drivhuset 

 

Brunch i Drivhuset 

 

Klargøring Levende Landsby 

 

Fredagscafé i Drivhuset 

 

Levende Landsby 

 

Levende Landsby 

 

Brunch i Drivhuset 

 

Evaluering Levende Landsby 

i Sognehuset 

 

Fredags café i Drivhuset 

 

Økologisk høst i Drivhuset 
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GUDSTJENESTER 

Vesterbølle kirke 

    5. juni  2. søn. eft. Trinitatis   11.00  

  12. juni  3. søn. eft. Trinitatis    ingen 

  19. juni  4. søn. eft. Trinitatis     11.00 

  26. juni       5. søn. eft. Trinitatis   ingen 

     3. juli  6. søn. eft. Trinitatis   11.00 

  10. juli  7. søn. eft. Trinitatis      9.45 

  17. juli  8. søn. eft. Trinitatis   ingen 

  24. juli  9. søn. eft. Trinitatis     11.00  (1) 

  31. juli     10. søn. eft. Trinitatis    ingen 

 

     7. august    11. søn. eft. Trinitatis    10.00  (2) 

  14. august    12. søn. eft. Trinitatis   11.00 

  21. august    13. søn. eft. Trinitatis     9.45 

  28. august    14. søn. eft. Trinitatis   ingen 

    

  (1)   Asger Staugaard Nielsen, Gedsted 

  (2)  Gudstjeneste kl. 10.00 (!) i forbindelse med  

         Levende Landsby.  

         



Kirkebil 

24.-26. juni:                                  

Embedet passes af Niels Peter 

Sørensen, tlf: 98641860 eller     

mail: nps@km.dk 

11.-31. juli: 

De to første uger passes embedet 

af Asger S. Nielsen, tlf: 98645558 

eller mail: astni@km.dk 

Den sidste uge af Niels Peter 

Sørensen. Se ovenfor. 

                         Thomas Felter                         
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KIRKEN 

Menighedsråd 

 

Kirsten Dollerup, formand 

Heidi Dyrvig Jensen, sekretær 

Mette Dollerup, kasserer 

Asta Elkær, kirkeværge 

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.     

       Menighedsrådet                        

                                 

              Siden sidst              

Døbt i Vesterbølle kirke: 

27. marts: 

Adam Diget Aamann, 

Sognevejen 301, Vesterbølle. 

 

Viede i Vesterbølle kirke: 

12. marts 

Vibeke Linda Pehrson og 

Niels Holst Rasmussen, 

Flagspættevej 3, Klarup. 

 

Begravede fra Vesterbølle kirke: 

2. april: 

Frida Petrea Telling Nielsen og 

ægtefælle Helge Nielsen, 

Agerdiget 14, Hvam 

 

     Ferie, kurser m.v. 
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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. 

Vi har igen fået lokket Lasse Jensen fra Løgstør med i kirken, hvor 

han sammen med en eller to mere vil slå spillemandstonerne an på 

sin harmonika. 

Alle, både medvirkende og tilskuere til høstdagene, er inviterede til 

gudstjenesten – og man er velkommen til at komme i ”arbejdstøjet”. 
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KIRKEN 

        Det er en alsidig musiker vi har fået som ny organist! 

 

  Ny organist og kirkesanger 

Opslaget om den ledige organist-stilling ved Gedsted-Fjelsø og 

Vesterbølle kirker resulterede i 5 ansøgere. De tre var til prøvespil og 

herefter endte vi med énstemmigt at indstille Lars-Peder Nyrup Bøgh 

til stillingen. Lars-Peder har flere gange spillet som afløser og var 

derfor kendt af os. Så at det blev her hos os han fik fast stilling, er vi 

meget glade for. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Også vor kirkesanger Anette Vorre har forladt os pr. 30. april, idet 

hun har fået en noget større stilling som kirkesanger i Farsø. Både 

hun og vi har været særdeles glade for den tid hun har været kirke-

sanger her, så det er med vemod vi siger farvel til hende. 

                               Heldigvis ville kirkesangeren i Gedsted og Fjelsø, 

                               Kirsten Frandsen, gerne supplere sin stilling med 

                               Vesterbølle, så hun bliver fremover vor nye kirke- 

                               sanger. Det er vi også rigtig glade for – og byder  

                               derfor både Lars-Peder og Kirsten hjertelig vel- 

                               kommen iblandt os. 

                               De tiltræder begge deres stillinger pr. 1. juni. 

 

                                                                           Menighedsrådet 
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KIRKEN 

Vejgudstjenesten blev en fin  

                oplevelse       
 

Søndag den 10. april holdt vi for anden gang vejgudstjeneste om af-

tenen. Det var beboere fra vejene: Tolshøj, Katbakken og Vejgrenen, 

der var inviteret til at være med til at planlægge den. 

Desværre kom der ikke så mange til planlægningsmødet, men vi fik 

alligevel sat en god gudstjeneste sammen med temaet: 

Ungdom, voksenliv og alderdom. At det lykkedes kan vi ikke mindst 

takke familien Wridt Skammeritz for, idet både Henrik, Annika og 

Anton var friske på at medvirke. Flot! 

 Annika og Anton fortalte om at være ung i    

 dag – og de havde valgt at vi skulle høre  

 Lukas Grahams hit: ”7 years old”, som 

 passede helt perfekt til temaet. 

 Henrik og Kirsten Nielsen fortalte om vok- 

 senlivets sorger og glæder og den gamle  

 præst sluttede af med nogle overvejelser   

 over det at blive ældre….    

Organist Lars-Peder fik det hele bundet fint sammen med to kendte 

stykker musik som præ-og postludium. Lars Lilholt lyder faktisk    

også godt på orgel! 

Næste vejgudstjeneste bliver 

engang i efteråret, hvor det er 

beboerne på Korsholmvej, 

Mosegårdsvej og Glerupvej, 

der vil blive spurgt om at med-

virke. Det ser vi frem til – og 

håber på godt fremmøde.   

Mere om det, samt datoer i 

næste Lokalblad 

                   Thomas Felter 



KIRKEN 
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   Menighedsrådsvalg 2016 

 

Det er blevet vedtaget at opstillingsmøderne til menighedsrådsvalg 

2016 lægges på den samme dato i hele landet – nemlig tirsdag den 

13. september. Således også i Vesterbølle. 

Så skriv allerede nu datoen ind i kalender! 

Vi vil kombinere opstillingsmødet med det lovbefalede orienterings-

møde, hvor menighedsrådet fortæller om det, der er foretaget og be-

sluttet i den forgangne periode. 

Der kommer nærmere detaljer om mødet i næste Lokalblad, men ind-

til da, kan du jo overveje om det ikke er noget for dig at tage en            

periode i menighedsrådet? Vi har et rigtig godt råd og nogle gode 

møder og det er absolut meget overkommeligt at være med. 

 

                                                     Menighedsrådet 
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KIRKEN 
                               

Hvorfor medlem af folkekirken? 
Ateistisk Selskab har kørt en kampagne på bybusserne med en opfor-

dring til at melde sig ud af Folkekirken. Det er de i deres gode ret til. 

Men når de hævder, at det ingen betydning har om man er medlem, 

er det ikke sandt. Et af de steder, hvor det gør en stor forskel, er i for-

hold til begravelse eller bisættelse. Ved udmeldelse fraskriver man 

sig retten til kirkelig betjening. Så melder man sig ud, er det vigtigt 

at man fortæller det til de nærmeste. Ellers risikerer man at de står i 

en meget vanskelig situation, hvis man dør, og præsten ifølge regler-

ne er nødt til at sige nej til at medvirke ved begravelsen. 

Men der er flere gode grunde til at være medlem end udenfor. Jeg har 

blandt andet set følgende nævnt: 
*  Hvis du glæder dig over, at Folkekirken bruger tid, kræfter og penge på 

    at hjælpe hjemløse og psykisk syge, som falder igennem det offentliges 

    sikkerhedsnet. 

*  Hvis du vil være med til at støtte, at de mange, smukke kirkebygninger 

    fortsat kan stå velholdte i landskabet. 

    Hvis du tror, at der er mere at sige om tilværelsen end det, videnskaben 

    og fornuften kan levere af forklaringer. 

*  Hvis du mener, at de åndelige og menneskelige værdier, kirken står for, 

    er væsentlige. 

*  Hvis du vil have, at der er et sted, hvor alle er velkomne, også dem, der 

    søger og tvivler – et sted, hvor sandheden ikke er fastlåst, men i bevæ- 

    gelse. 

*  Hvis du er glad for, at der i det mindste er ét sted, hvor man altid kan 

    gå hen og tale med en, uden at det skal registreres og journalføres. 
 

Er man enig i det – så kan man med glæde fortsat betale sin kirke-

skat. 

                                                                               Thomas Felter   



Lokalbladets redaktør 

Hanne Kudahl, Tolshøj 3 hannekudahl@mail.dk   2425 1218 

Vesterbølle Kirke 

Sognepræst    Thomas G. Felter, Tolshøj 31  tofe@km.dk       98645201 

Graver             Kristian Byrialsen Nielsen, Tolshøj 56                           60493484 

                          vesterboellekirkegaard@gmail.com 

Kirkesanger    Kirsten Klitgård Frandsen, Bydamsvej 5, Ålestrup    60485015 

                          hyrdehuset@gmail.com 

Organist          Lars-Peder Nyrup Bøgh, Mejsevej 11, Farsø                 51331201 

                          pnyrup@gmail.com 

Formand       Kirsten Dollerup, Sognevejen 197       98645250 

                          fam.dollerup@hotmail.com 

Regnskabs-    Cathrine Andersen, Sjøstrupvej 44, Aars                       22956557 

fører                 ca-ca-kontorservice.dk 

Kirkeværge    Asta Elkjær, Sognevejen 201                                            24851452 

                         elkaerbjarne@mail.dk 

Sognehuset    Kirsten Nielsen, Tolshøj 37 tolshoej37@mail.dk         25160420  

Bestyrelsen for Vesterbølle Sogns Beboerforening 

Formand   Kirsten Felter, Tolshøj 31  kfe@km.dk         30955248 

Næst.fmd  Bente Mikkelsen, Sognevejen 155          22595821 

                     bnmikkelsen@jubii.dk 

Kasserer    Hanne Kudahl, Tolshøj 3  hannekudahl@mail.dk      24251218 

Sekretær    Mette Lillethorup, Tolshøj 1 lillethorup@dlgmail.dk      98645604 

                    Henrik Skammeritz, Katbakken 3                                         29676121  

                    hwskammeritz@gmail.com 

                    Brian Christophersen, Tolshøj 47                                          22506011  

                    brianchristophersen@gmail.com      

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


