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BEBOERFORENINGEN
Generalforsamling 2021 - aflyst
Da generalforsamlingen jo som bekendt ikke har kunnet gennemføres har bestyrelsen besluttet, at den helt aflyses.
Brian Christophersen og Aase Møller - de to bestyrelsesmedlemmer
som var på valg i 2021 - har accepteret at tage endnu en tørn - det
samme gælder suppleanterne; Janneke Pedersen og Bettina Mørk.
Hvis der er nogen, som gerne vil se regnskabet for 2020 eller har
andre kommentarer til vores beslutning, kan bestyrelsen kontaktes se kontaktoplysninger på bagsiden.
Vi håber, at vi kan afholde generalforsamling i februar 2022 under
normale omstændigheder

Sankt Hans i Vesterbølle, onsdag den 23. juni
Sankt Hans aften afholdes på samme måde som sidste år under
hensyn til de regler, som må gælde på det tidspunkt.
Vi opfordrer til, at man pakker en picnickurv med alt, hvad man
skal indtage og medbringer tæpper eller stole til egen husstand og så spiser sammen, men med god afstand.
Bestyrelsen sørger for sangark med 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: Petanque turneringen udskydes til 2022.
Det betyder at Bedstefædrene har håneretten endnu et år.

Facebook og hjemmeside
Vores hjemmeside www.vesterboelle.dk dækker ”alt” hvad der sker
i vores dejlige by - Landsbykulturen, kirken, beboerforeningen
og byen som sådan.
Vores webmaster, Karsten Møller, tager gerne imod tips og ideer
til ting, som I synes mangler på hjemmesiden.
Se også Facebookgruppen ”Aktiv i Vesterbølle” hvor man kan
orientere om hvad andre kan have gavn af at vide.
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BEBOERFORENINGEN
Levende Landsby 7.-8. august
Sammen med Landsbykulturen håber bestyrelsen, at vi kan invitere
til Levende Landsby. I skrivende stund (slut april) er det uvist under
hvilke former, men vi håber på en god og festlig weekend.
Vi vil derfor opfordre til, at man sætter et stort X i kalenderen for
den weekend. Vi indkalder til orienteringsmøde, når vi - forhåbentlig i begyndelsen af juni - kender de endelige betingelser. I hører
nærmere på Facebook, via SMS listen og på hjemmesiden.

De som har lyst til at give et par timer fredag til opstilling, lørdag
eller søndag under afholdelse af arrangementet eller søndag aften/
måske mandag til oprydning, må meget gerne tilmelde sig hos
Karin Hasling (serveringstelt og Madam Blå plus de løse opgaver
som renholdelse af vejene i løbet af weekenden).
De, som var på vagtplanen i 2019, vil blive kontaktet af Karin,
men det ville være skønt med nye, friske kræfter…. i alle aldre.
Udstillere, ”skolebørn”, billetluge og høstfolk kan kontakte Hanne
Kudahl fra Landsbykulturen.

DRIVHUSET
Fredagscafé m/tallerkenservering
4. juni, 2. juli og 6. august kl. 18-22
Hovedretten serveres mellem 18.00 og 19.00

Lørdagsbrunch m/tallerkenservering
5. juni, 3. juli og 7. august kl. 11-14
Bordbestilling nødvendig på 98645655
Drivhuset leverer Økologi ved din dør – ring 98645655
eller mail jylland@post12.tele.dk eller www.drivhuset-eva.dk
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AKTIVITETSKALENDER
Fredag
Lørdag
Lørdag
Onsdag
Fredag
Lørdag
Fredag
Lørdag
Fredag
Lørdag
Søndag

4/6
5/6
12/6
23/6
2/7
3/7
6/8
7/8
6/8
7/8
8/8

kl. 18-22
kl. 11-14
kl. 13-16
kl. 18.30
kl. 18-22
kl. 11-14
kl. 18-22
kl. 11-14
kl. 15.30
kl. 10-17
kl. 10-17

Fredagscafé i Drivhuset
Lørdagsbrunch i Drivhuset
Åbent hus i laden Tolshøj 13
Sankt Hans på legepladsen
Fredagscafé i Drivhuset
Lørdagsbrunch i Drivhuset
Fredagscafé i Drivhuset
Lørdagsbrunch i Drivhuset
Klargøring til Levende Landsby
Levende Landsby
Levende Landsby

Vesterbølle Efterskole afholder informationsmøde den 16. juni kl. 18.30.
Det er glædeligt, at der kun er et par ledige pladser tilbage til skoleåret
2021/22, så vi forventer at starte op med fuldt booket elevhold til august.
Skoleåret starter søndag den 8. august.

VESTERBØLLE VANDVÆRK
Bestyrelsen
*
*
*
*
*

Niels Mikkelsen
Hans Dollerup
Martin Kristiansen
Jens Dalsgaard
Claus Hermansen

22188499
20223250
20201193
20302211
20834664
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GUDSTJENESTER

Vesterbølle kirke

6. juni
13. juni
20. juni
27. juni

1. søndag efter Trinitatis
2. søndag efter Trinitatis
3. søndag efter Trinitatis
4. søndag efter Trinitatis

11.00
11.00
ingen
9.30

4. juli
11. juli
18. juli
25. juli

5. søndag efter Trinitatis
6. søndag efter Trinitatis
7. søndag efter Trinitatis
8. søndag efter Trinitatis

9.30
9.30
ingen
11.00 (1)

9. søndag efter Trinitatis
10. søndag efter Trinitatis
11. søndag efter Trinitatis
NB: Lørdag
13. søndag efter Trinitatis

9.30
10.00 (2)
ingen
11.00 (3)
9.30
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1. august
8. august
15. august
21. august
29. august

(1) Line Børding, Simested
(2) Gudstjeneste i forbindelse med Levende Landsby.
Kan dette ikke gennemføres holdes alligevel en kort andagt
kl. 10.00.
(3) Konfirmation. Se kirkesiderne.
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KIRKEN
Sognepræsten har ferie/fri
7. - 11. juni.
Dækkes af Asger S. Nielsen, tlf: 98645558 / mail: astni@km.dk
5. - 25. juli.
Uge 27 dækkes af Niels Peter Sørensen, tlf: 98641860 / mail;
nps@km.dk
Uge 28 dækkes af Line Børding, tlf: 98649002 / mail: lkz@km.dk
Uge 29 dækkes af Asger S. Nielsen. Se ovenfor.
Thomas Felter

Gudstjeneste i forbindelse med Levende Landsby
Det er stadig usikkert om Levende Landsbyarrangementet kan gennemføres.
Hvis ikke, holdes der en kort morgenandagt
søndag den 8. august kl. 10.00.
Bliver det til noget, vil vi forsøge at få et par
spillemænd til at komme og holde den korte
spillemandsgudstjeneste som vi plejer.

Konfirmation
Vi blev jo desværre også i år nødt til at udsætte konfirmationen.
Den er udskudt til lørdag den 21. august i håbet om at der så kan
være nogle flere gæster i kirken og til festen.
Men uanset hvad og hvordan, så holder vi konfirmation denne dag!
Årets konfirmander er:
Mia Svanhild Ardal
Rune Areiter
Christoffer Sloth Christensen
Linnea Christophersen
Molly Kahl Goldenbek
Silas Brandt Dyrvig Jensen
Emma Rosenkvist Agergaard Kristensen
Adaeze Ezeamenyi Pedersen
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KIRKEN
Snedkeren i zinkkisten
For mere end 135 år siden ridsede en ung
mand sit navn i en kirkebænk i Vesterbølle.
Han gjorde det ikke, fordi han kedede sig
under prædiken eller var dårligt opdraget han skrev sit navn, fordi han havde bygget
bænkene i kirken.
Byrials signatur kan ses
Byrial Jensen var snedker og kom oprinde- på række fem i venstre side
ligt fra Vestrup ved Vognsild, hvor han var af Vesterbølle kirke
født 3. februar 1863. Senere flyttede han med sine forældre, Jens
Pedersen og Ane Marie Byrialsen, til Vesterbølle. Desværre endte
Byrials liv alt for tidligt, da han døde som kun 23-årig i 1886, mens
han var værnepligtig marinesoldat i København. Efter sigende døde
han af gulsot og kom hjem til Vesterbølle i en zinkkiste. Dette står
der dog intet om i kirkebogen, hvor dødsårsagen er angivet som
lungebetændelse. Hans gravsten står sammen med hans forældres
og søsters overfor kirkens indgang.

To år efter sønnens død byggede forældrene Rishøjgård mellem
Vesterbølle og Knudstrup. I 1898 overtog datteren Ane gården
sammen med sin mand, Frederik F. Dalsgaard.
Byrial fik ikke selv nogen børn, men hans minde lever videre
gennem Anes efterkommere.
Indtil for nylig boede Anes barnebarn, Eggert Dalsgaard, på Rishøjgaard. Et andet barnebarn, Knud Dalsgaard, stod for restaureringen
af Byrials kirkebænke i 1987.
Hjemme i stuen hos oldebarnet Jens Dalsgaard står et chatol, som
Byrial har lavet.
Og teksten her er skrevet af Anes tipoldebarn, Marianne Dalsgaard.
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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

Regnskab

Hanne Kudahl, hannekudahl@mail.dk

24251218

Beboerfor.

SMS tilmelding til Vesterbølle Beboerforening

71784930

Beboerfor.

MobilePay

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

Regnskab

Cathrine Andersen, ca@ca-kontorservice.dk

22956557

Sognehuset

Asta Elkjær, elkaerasta@gmail.com

24851452

Kirken

MobilePay

87756

Lokalbladets redaktør
Hanne Kudahl hannekudahl@mail.dk

24251218

