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SMS kæden - Husk beboerforeningens tlf: 7178 4930 

 

Send en SMS til telefonnummeret med dit navn, så får du en SMS, 
når vi nærmer os alle de forskellige arrangementer, beboerforenin-
gen arrangerer. Telefonen er ikke bemandet, så det er kun muligt at 
tilmelde sig pr. SMS. Du får en SMS retur, når du har tilmeldt dig et 
arrangement. 

 

Facebook 

 

Hvis du bruger Facebook, kan du anmode om medlemskab af den 
lukkede Facebook-gruppe ”Aktiv i Vesterbølle”. I gruppen bliver 
Spis og Smut datoer og andre arrangementer slået op, man kan             
efterlyse de redskaber, som man ikke selv har i værkstedet… eller 
hvad du nu har brug for hjælp til fra andre i vores dejlige lille by. 
Det er Rie Munk Friis og Sonja Kristensen, der er administratorer               
i gruppen. 

 

Brunch i Sognehuset - lørdag den 19. marts, kl. 10.00 

 

Kom og mød dem, som bor i den anden ende af Vesterbølle City - 
tag din nabo under armen, så I kan følges ad. Vi mødes til en snak 
om løst og fast over en god brunch. 
Hvis vejret er til det, sender vi børnene ud på legepladsen, når den 
første sult er stillet. Måske der oven i købet er nogen, som arran-
gerer nogle lege, så børnene kan lære hinanden at kende på tværs  
af alder og adresse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det er ganske gratis, men af hensyn til planlægningen er det               
nødvendig med tilmelding til beboerforeningens telefon 7178 4930 
(SMS) eller på ” Aktiv i Vesterbølle”, når opslaget kommer op dér. 
Deadline for tilmelding er mandag den 14. marts. 
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Før - påske - skattejagt - lørdag den 2. april, kl. 14.00 

 

Med start og slut i Sognehuset laver                
Rikke Kovsted skattejagt for børn og             
barnlige sjæle. 
Vi mødes kl. 14.00 og bliver sendt af 
sted, og efter skattejagten mødes vi 
igen i Sognehuset og får lidt varmt at 
drikke oven på al den motion og friske           
luft. Alle er velkomne, det er gratis, 
men af hensyn til Rikkes planlægning 
er der tilmelding senest den 30. marts 
til Karin Hasling på tlf. 2172 1579. 

 
Spis og Smut 

 

Fællesspisning for børn og voksne i Sognehuset en gang pr. måned. 

 

Mandag den 7. marts, 4. april og 2. maj 

 

Man skiftes til at stå for madlavning og oprydning - og det behøver 
ikke være de samme, som både laver mad og rydder op. Det aftales 
fra gang til gang, hvem der står for maden. 
Enten laves maden i Sognehuset eller hjemme i madholdets egne 
køkkener.                                                         
Vi mødes kl. 17.30 til spisning og                   
arrangementet er slut ca. kl. 19.00. 
Pris for deltagelse er 30 kr. for voksne 
og 20 kr. for børn i alderen 3-15 år; 
børn under 3 år gratis. 
Man kan tilmelde sig gennem facebook-
gruppen ”Aktiv i Vesterbølle”. 

 
Generalforsamling i Vesterbølle vandværk 

Der afholdes generalforsamling mandag                      
21. marts kl. 19.00 i Drivhusets Café. 

 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

 

Forslag til forhandling til formand Claus Hermansen, tlf. 20834664. 
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Arbejdsdag med forårsrengøring 
Lørdag den 7. maj kl. 9.00 

 

Vi afholder foreningens årlige arbejdsdag.  
Sandkasse, petanquebane og bænke skal gøres rene for ukrudt og  
alger, smedjen skal kalkes, og der skal hænges nye gynger op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vi mødes kl. 9.00 i Sognehuset og fordeler opgaverne.                           
Bestyrelsen sørger for kaffe og rundstykker og for at der er de               
fornødne redskaber og materialer. 
Kom og vær med til at gøre byen konfirmations- og sommerklar! 
Af hensyn til indkøberne er det nødvendigt med tilmelding senest 
den 1. maj. Send SMS til 7178 4930. 

 
Fitness på Vesterbølle Efterskole 

 

Hvis man er medlem af Vesterbølle Sogns 
Beboerforening, kan man benytte de fitness 
maskiner, 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 beboerfor-
eningen. 
Kontakt bestyrelsen, hvis du vil høre mere 
om dette tilbud. 
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    Bestyrelsen 
 
 
 

  *  Niels Mikkelsen           21188499 
  *  Hans Dollerup         20223250 
  *  Martin Kristiansen       20201193 
  *  Jens Dalsgaard             20302211 
  *  Claus Hermansen         20834664 

 

           VESTERBØLLE VANDVÆRK 
 

Planlægning af Levende Landsby - onsdag den 18. maj 
kl. 19.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi mødes i Sognehuset for at planlægge Levende Landsby, som i 
2022 løber af stabelen den 6.– 7. august. 
Der er lagt op til en masse nye tiltag i år og bestyrelsen orienterer 
om aktiviteterne - og tager imod tilmelding til deltagelse på de            
forskellige poster. Alle er velkomne. 
Beboerforeningen sørger for kaffe og kage. 
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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 

Fredagscafé kl. 18.00 - 23.00 
4. marts, 1. april og 6. maj 

 
 

Hovedretten serveres mellem 18.00 og 19.00 
 
 
 

Lørdagsbrunch kl. 11.00 - 14.00 
5. marts, 2. april og 7. maj 

 
Yogakursus  

 

22.-24. april afholder Michael Bjerrum yogakursus. 

 

Et kursus, hvor kroppens velvære vil være i centrum. 
En herlig vekselvirkning mellem nogle fysiske øvelser, der gør 
kroppen smidig, sindet og psyken frisk og frydefuld og maven             
behagelig let af vegetarmad. 
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AKTIVITETSKALENDER 

                           
      
 
 
 
 
  

Tirsdag 

Onsdag 

Fredag 

Lørdag 

Mandag 

Lørdag 

Mandag 

 

Onsdag 

Tirsdag 

Onsdag 

Fredag 

Lørdag 

Lørdag 

Mandag 

Mandag 

Mandag 

Fredag  

Lørdag 

Lørdag 

Onsdag 

   1/3 

   2/3 

   4/3 

   5/3 

   7/3 

 19/3 

 21/3 

 

 23/3 

 29/3 

 30/3 

   1/4 

   2/4 

   2/4 

   4/4 

 18/4 

   2/5 

   6/5 

   7/5 

   7/5 

 18/5 

Strikke-eftermiddag i Sognehuset 

Besøgsaften på Vesterbølle Efterskole 

Fredagscafé i Drivhuset 

Lørdagsbrunch i Drivhuset 

Spis og Smut i Sognehuset 

Brunch i Sognehuset 

Generalforsamling, Vesterbølle 

Vandværk i Drivhusets Café  

Sangaften i Sognehuset 

Strikke-eftermiddag i Sognehuset 

Besøgsaften på Vesterbølle Efterskole 

Fredagscafé i Drivhuset 

Lørdagsbrunch i Drivhuset 

Skattejagt fra Sognehuset 

Spis og Smut i Sognehuset 

Pilgrimsvandring fra Gl. Ullits kirke 

Spis og Smut i Sognehuset 

Fredagscafé i Drivhuset 

Lørdagsbrunch i Drivhuset 

Beboerforeningens arbejdsdag 

Planlægningsmøde i Sognehuset 

kl. 15-17 

kl. 18.30 

kl. 18-23 

kl. 11.00 

kl. 17.30 

kl. 10.00 

kl. 19.00 

 

kl. 18.00 

kl. 15-17 

kl. 18.30 

kl. 18-23 

kl. 11.00 

kl. 14.00 

kl. 17.30 

kl. 14.00  

kl. 18.30 

kl. 18-23 

kl. 11.00 

kl.   9.00 

kl. 19.00 
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GUDSTJENESTER 

   Vesterbølle kirke 

     

     6. marts  1. søndag i fasten      9.30 
          13. marts  2. søndag i fasten    11.00 
          20. marts  3. søndag i fasten     ingen 
          27. marts  Midfaste        9.30   KK 

 

  
3    
           3. april   Mariæ Bebudelse      9.30 
         10. april   Palmesøndag     11.00 
         14. april   Skærtorsdag      ingen 
         15. april   Langfredag       9.30 
         17. april   Påskedag               9.30   KK 
         18. april   2. påskedag     14.00   (1) 
         24. april   1. søndag efter påske    ingen 

          

           1. maj   2. søndag efter påske     9.30 
           8. maj   3. søndag efter påske    11.00 
         13. maj   Bededag       ingen 
         14. maj   Konfirmation      11.00 
         15. maj   4. søndag efter påske    ingen 
         22. maj   5. søndag efter påske    11.00 
         26. maj   Kristi Himmelfart          9.30 
         29. maj   6. søndag efter påske    ingen 
           5. juni   Pinsedag         9.30   KK 
         

   
 

      KK = Kirkekaffe efter gudstjenesten 
      (1)     Pilgrimsvandring. Se kirkesiderne 
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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: 9864 1821, så de kan tilrettelægge           
kørslen. 

                                                                                  Menighedsrådet  

 

 Kirkebil  

 
Tak for denne gang 

 

Med udgangen af marts måned 2022 ophører mit vikariat, som jeg 
har haft siden september 2021 for sognepræst Thomas Felter. 
Det har været en tid - især omkring jul og nytår og ind i januar - 
som var meget præget af corona pandemien. Det mærkedes på             
kirkegangen, hvad der var ganske naturligt på grund af smittefaren. 
Men Herren har lovet, at hvor 2 eller 3 er forsamlede i hans navn, 
dér er Han midt iblandt dem. Så selv om der har været få kirke-
gængere i en periode - og en enkelt søndag ingen - har vi kunnet 
holde meningsfulde gudstjenester, som jeg vil tænke tilbage på  
med glæde. En stor tak til menighedsrådet for venlighed og imøde-
kommenhed.                                                                                                   
Jeg har følt mig hjemme i Vesterbølle kirke fra begyndelsen i                
september 2021.                                                                                          
Jeg ønsker Guds velsignelse over sogn og kirke i fremtiden. 
 
 
 

                                                                       Knud Erik Nissen 
                                                                  Fungerende sognepræst 
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Fortsat vikar i Vesterbølle 

 

Det trækker desværre ud med evalueringen af den nye efteruddan-
nelse for nyuddannede præster. Aarhus stift, har derfor spurgt, om 
de må forlænge mit vikariat til og med juli 2022.                                
Derfor vil der også fortsat være indsat vikar i Vesterbølle indtil                
1. august. Knud Erik Nissen har været glad for at vikariere, men               
vil af familiemæssige årsager ikke binde sig længere. 
Der skal herfra lyde en hjertelig tak til Knud Erik Nissen for                
hjælpen. 
Nærmere oplysninger om ny vikar meddeles så snart det er afgjort. 

 
 

                                                                                   Thomas Felter 

Konfirmander  

 

Den 14. maj er der konfirmation i Vesterbølle kirke kl. 11, hvor             
følgende konfirmeres: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarah Diget Aamann 
Julie Tolstrup Andersen 
Peter Emil Munk Friis 
Freja Frost 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg kender dem alle, og havde glædet mig til at undervise og              
konfirmere dem.  
Men da jeg forsat er udlånt til Aarhus stift resten af foråret og               
forsommeren, har jeg ikke gudstjenester og kirkelige handlinger i 
Vesterbølle i denne periode. 
Men i stedet for at det bliver en fremmed vikar, der skal konfirmere 
dem, er det aftalt at Asger Nielsen holder konfirmationen.                          
Og Asger selv er helt med på det og glæder sig til det. 
 
Så håber vi bare på sol og varme og nul Corona! 
 
 

                                                                                 Thomas Felter 
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 GENÅBNINGS - ORIENTERING - SANG - AFTEN 

 

I menighedsrådet er vi så glade for, at vi nu igen kan begynde at se 
lidt mere til hinanden………. 
 
Onsdag den 23. marts kl. 18.00 - ca. kl. 21.30 

 

Menighedsrådet byder på gratis aftensmad og drikkevarer. 
Orientering om menighedsrådets arbejde i det forløbne år. 
Sang ved kirkesanger ved Vesterbølle kirke Pia Bjerregaard Hansen 
og sanger/efterskolelærer Marie Egedal Christensen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har du en yndlingssang fra Højskolesangbogen? 
Måske kunne du tænke dig at vi synger den sammen? 
Henvend dig til Pia (adresse på bagsiden af bladet) eller Marie. 
Hvis du har lyst at fortælle noget om, hvorfor du kan lide sangen,  
er det fint, men det er ikke nødvendigt. 
Tilmelding til Asta, 2485 1452 senest mandag den 14. marts. 
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KIRKEN 

Pilgrimsvandring i påsken 2022 

 

Mandag den 18. april, kl. 14.00, i Ullits kirke,                                        
Ullitshøjvej 120, Gl. Ullits, 9640  Farsø. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anden påskedag bliver der også i år mulighed for at deltage i en  
påske-pilgrimsvandring mellem Ullits kirke og Vesterbølle kirke.  
Vi begynder med en kort andagt i Ullits kirke og går derefter                 
gennem Ådalen og over Lerkenfeldt å til Vesterbølle kirke -                  
ca. 4 km. Der vil være pilgrimsstationer undervejs. 
Vi slutter med en lille andagt i Vesterbølle kirke - og en kop kaffe. 
Fra Vesterbølle kan man enten vandre tilbage til Ullits ad samme 
vej eller arrangere sig med kørsel i biler. 
Det er præsterne Karin Hasling og Troels Laursen, der står bag           
vandringen, sammen med menighedsrådene i Vesterbølle, Ullits, 
Foulum og Svingelbjerg sogne. 
Alle er velkomne. Man møder bare op på dagen iklædt tøj til                 
dagens tur og vejr. 
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Strikkeeftermiddag  

 

Vi mødes og strikker i Sognehuset. 
Vi starter med en kop kaffe, og derefter hygger vi os med strik, 
hækling og snak. 
Vesterbølle Efterskole modtager de flotte håndarbejder og sælger 
det til forældrearrangementer. Pengene som kommer ind går til    
kontantbeløb til børnehjem og andre værter, hvor årets rejser går 
hen for efterskolens elever. Her rækker pengene længere end                      
i Danmark. 

 
 
 
 

Næste datoer er: 
Tirsdag den   1. marts kl. 15-17 
Tirsdag den 29. marts kl. 15-17   
 
 
 

Hvis du skulle have lyst til at deltage, kan du kontakte Asta                   
på tlf. 2485 1452 

 

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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              En gravsten på Vesterbølle kirkegård 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hans Olaf Agerup Kjeldsen (H.O.A.) var født i Løgstør og blev             
udlært boghandler og siden jagerpilot, inden han som 24 årig vendte 
hjem til Danmark og godset Lerkenfeldt, der har været i familiens 
eje siden 1792. 
H.O.A. Kjeldsen var kammerherre, fhv. borgmester i Farsø                  
Kommune og tidligere præsident for Landbrugsrådet og formand 
for flere internationale landbrugsorganisationer. 
Den altid cigarrygende godsejer drev Lerkenfeldt gods med en stor 
besætning af jersey-køer. Der var forpagter på godset, så de mange 
poster indenfor landbruget kunne passes. 
H.O.A. Kjeldsen fik sammen med sin hustru Helle-Vibeke Kjeldsen 
2 børn, datteren Kirstine og sønnen Mikkel. 
Senere blev H.O.A. Kjeldsen gift med Tove Skoubo Kjeldsen. 
Sønnen Mikkel Krag Kjeldsen har i dag overtaget Lerkenfeldt gods 
og driver det sammen med Lerkenfeldt Møllegaard. 



 
 
 

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

 

                      

                      

 
 

 

 

Formand   

Kasserer  

Sekretær  

 

 

Regnskab 

  

 

Aase Møller, aase.jakobsen@live.dk 

Karsten Møller, karsten@privatmail.dk 

Karin Hasling, mor.karin@gmail.com 

Ann Ardal, annardal@gmail.com 

Bettina Mørk, bmn@mail.dk 

Hanne Kudahl, hannekudahl@mail.dk 

Vesterbølle Sogns Beboerforenings telefon 

MobilePay beboerforeningen   

28833920 

21420055 

21721579 

22638194 

31672050 

24251218 

71784930 

43893 

Sognepræst 

Vikarpræst 

Graver  

Organist 

Kirkesanger  

Formand 

Kirkeværge 

Kontaktpers. 

Kasserer 

Sekretær 

Regnskab 

Sognehuset 

 

Thomas G. Felter, tofe@km.dk 

Knud Erik Nissen, kesn1952@gmail.com 

Kristian Nielsen, vesterboellekirkegaard@gmail.com 

Lars-Peder Nyrup Bøgh, pnyrup@gmail.com 

Pia Bjerregaard, piabjerregaard77@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 

24451210 

60493484 

51331201 

28971419 

53281500 

24851452 

21709232 

20302211 

25672450 

22956557 

24851452 

87756 

Bestyrelsen for Vesterbølle Sogns Beboerforening 

Lokalbladets redaktør 

 

Hanne Kudahl    hannekudahl@mail.dk              24251218 

Vesterbølle kirke 


