Efterår 2013

VESTERBØ LLE SOGNS

Lokalblad

Vi har georginer ...

BEBOERFORENINGEN
Udflugt til Claus’ sø
søndag den 22. september kl. 13
Vi mødes ved Sognehuset
Derefter går vi sammen ud til søen. For dem, der
ikke har mulighed for at gå, er det muligt at
cykle eller køre derud.
Medbring det indre legebarn og en kaffekurv
Vi sørger for brød.

Filmaften for medlemmer
fredag den 1. november
Vi gentager succesen med at vise en film i Sognehuset.
19.00 spisning
20.00 filmfremvisning
Efter filmen kaffe, brød og vin
Beboerforeningen sørger for drikkevarer.
Pris 25 kr.
Tilmelding senest mandag den 28. oktober til Kirsten Felter 9864 5201 eller
Mette Lillethorup 9864 5604.

Kontingent
Det er stadig muligt at indbetale kontingent for 2013.
Benyt enten kontonummer 2560 3000020280 eller kontant Mette Lillethorup,
Tolshøj 1.
Det koster:
50kr./person
125 kr./husstand
Hvis I vælger at betale via netbank, så husk at skrive navn på, så vi kan registrere jer. På forhånd tak.
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BEBOERFORENINGEN
MØDE OM HØSTDAGE 2014
torsdag den 14. november kl. 19.30 i Sognehuset
På baggrund af de mange gode ideer til de fremtidige Høstdage, som blev fremlagt ved evalueringsaftenen, har vi besluttet os for at afholde en iværksætteraften, hvor vi gerne vil have jer til at arbejde videre med ideerne.
Høstdage i Vesterbølle har 10 års jubilæum næste år - skal det markeres?
Foreningen er vært ved kaffen.

”Tøjet der blev væk”
Gennem årene er stakken med tøj til levende landsby blevet
væsentlig mindre, så skulle du ligge inde med noget, du ikke
bruger, bedes du venligst lægge det ned til Mette Lillethorup
Tolshøj 1.

Julefrokost
Fredag den 29. nov. kl. 19.00 i Sognehuset
Vi starter med at spise den lækre mad leveret af frivillige. Vi hjælpes ad med at vaske op. Derefter
hygger vi os med pakkespil, hvorefter der er kaffe
og småkager.
Foreningen er vært for snapsen. Øvrige drikkevarer
skal medbringes.
Pris 75 kr. pr. person.
Husk at medbringe en pakke til pakkespillet. Pris
max. 20 kr.

Tilmelding: til Bente 9864 1955 eller Mette 9864 5604
eller på mail senest mandag den 25. november.
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Juletræstænding
Søndag den 1. december 14.45
Vi fastholder den gode tradition med en kort gudstjeneste, som begynder kl. 15 og varer en god halv
time. Bagefter er alle velkomne til sodavand, gløgg
og æbleskiver i Sognehuset. Ca. kl. 16 går vi så under klokkeklang ned til hjørnet af Tolshøj og Korsholmvej, hvor byens juletræ tændes.
Husk det gode humør og eventuelt en nissehue.

Badminton
Der er stadig mulighed for at spille badminton i efterskolens hal.
Det er tirsdag og torsdag mellem 18-19.
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.

VESTERBØLLE VANDVÆRK
BESTYRELSEN:
∗
Niels Mikkelsen

4077 7684

∗

Hans Dollerup

2022 3250

∗

Freddy Nielsen

9864 5658

∗

Henrik Skammeritz 9864 5498

∗

Claus Hermansen 9864 5655
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DRIVHUSET
Yoga-kursus - Yoga, meditation og vegetarmad
Fredag d. 06.09 kl. 18.00 til søndag d. 08.09 kl. 17.00
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.
Overnatning kan ske på sovesal, i hytter eller medbragt telt på campingpladsen. Michael Bjerrum, Claus Hermansen og Eva Bjerrum underviser.
Pris 1700 kr. alt incl.
Tilmelding nødvendig.

Vegetarbrunch, meditation og
mindfulness fra Dalai Lama
Lørdag den 5. oktober kl. 9-12
Pris 110 kr.
Tilmelding nødvendig

Der er fredags-café følgende aftener i efteråret:
13. september og 4. oktober.
Der serveres normalt en buffet bestående af 4-6
retter inspireret af årstidens grønsager. Hovedretten serveres mellem kl. 18.00 og 20.00. Menuen
fastsættes en uges tid før fredagscaféen, idet inspirationen kommer fra markens grønsager.
Husk at bestille bord i god tid på tlf. 9864 5655
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AKTIVITETSKALENDER
Lørdag den 1. sept. kl. 11-17

Høstmarked i ”Drivhuset”

6.- 8. september

Yogakursus ”Drivhuset”

Fredag den 13. sept. kl.18.00

Caféaften i "Drivhuset" (Tilmelding)

Søndag den 22. september kl. 13 Udflugt til Klaus sø
Tirsdag den 1. okt. kl. 14 –16

Sogneklubben: Steen Steensen Blicher

Fredag den 4. oktober kl.18.00

Caféaften i "Drivhuset" (Tilmelding)

Lørdag den 5. oktober kl. 9-12

Vegetarbrunch og meditation i ”Drivhuset”

Fredag den 1. november kl. 19

Filmaften med spisning i Sognehuset

Torsdag den 7. nov. kl. 19.30

Sogneklubben: Med Danmission i Egypten

Torsdag den 14. nov. kl. 19.30

”Iværksætteraften” om Høstdage

Fredag den 29. nov. kl. 19.00

Julefrokost i Sognehuset

Søndag den 1. december kl. 15

Byens juletræ tændes
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Sognehuset
Program for sæson
2013 - 2014

Tag midtersiderne ud—
så har du programmet samlet

PROGRAM FOR VINTERHALVÅRET 2013- 2014

Tirsdag d. 1. oktober kl. 14 – 16:
Steen Steensen Blicher
Det hævdes, at Blicher endte med at gå i hundene. Om det nu er
sandt eller ej, så ændrer det ikke ved, at hans noveller har inspireret
en lang række forfattere – lige fra hans samtidige kollegaer til forfattere i dag. Med lidt baggrundshistorie og med udgangspunkt i
novellen ”Sildig Opvaagnen” vil sognepræst Kirsten Bøg-Jensen
fra Aars fortælle om, hvad det er der gør, at Blicher hører til blandt
vore største forfattere.

Torsdag d. 7. november kl. 19.30 – 21.30:
Hvorfor er det så svært at hjælpe?
Som volontører for Danmission i Egypten oplever man rigtig mange ting. Nogle er sjove og underholdende, og andre er svære og
kan ryste én i sin grundvold. Efterskoleforstander Martin Aamann
og hans kone, Maria, havde begge slags oplevelser i deres bestræbelser på at lave socialt arbejde i Port Said, og de oplevede her,
hvor svært det egentlig er at hjælpe.
Deres fortælling bliver ledsaget af billeder.
OBS! Dette foredrag foregår på Vesterbølle Efterskole!

Tirsdag d. 3. december kl. 14 – 16:
Advents-hygge
Præstegården danner også i år rammen om adventshyggen i december. Vi vil snakke, hygge os, drikke kaffe, synge advents- og julesange og lytte til julehistorie, ligesom der bliver plads til det obligatoriske pakkespil efter kaffen. Medbring derfor en lille gave til ca.
25 kr. Medbring også meget gerne underholdende indslag, en historie at fortælle, en sang, en leg eller lignende.

Tirsdag d. 7. januar kl. 19.30 – 21.30:
Til vintermarked i Jokkmokk
Hvad får to danskere til at tage en 1500 km lang togtur til det mørke
og kolde Nordsverige i februar måned? Ja, for Irene Sødinge og Kristian Byrialsen Nielsen var det lysten til at opleve samernes vintermarked i Jokkmokk, som i 2013 blev afholdt for 408. gang i en
ubrudt række! Det gav oplevelser i den smukke natur, indblik i samisk kultur og kunsthåndværk, kulinariske specialiteter og ikke
mindst ægte markedsstemning.

Tirsdag d. 4. februar kl. 14 – 16:
Jakob Knudsen – provokatør og samfundsrevser
Vi kender især Jakob Knudsen (1858-1917) for hans smukke morgensang ”Se, nu stiger solen”, men han var også forfatter til en lang række romaner og filosofiske værker. I sin samtid var han både elsket og
hadet for sine kontroversielle synspunkter. I sin kritik af det moderne
samfunds humanisme er Jakob Knudsen stadig aktuel i vore dage, og
derfor er der god grund til at trække ham frem igen. Sognepræst Asger Staugaard Nielsen, Gedsted tegner et portræt.

Tirsdag d. 4. marts kl. 19.30 – 21.30:
1864 – forspil og efterspil
I 2014 er der premiere på den store dramaserie fra Danmarks Radio:
”1864” – den hidtil største og dyreste danske TV-serie. Den vil
forhåbentlig give mere indsigt i konflikterne mellem Danmark og
Preussen/Østrig i 1864. Men hvad med tiden før og efter? Hvor gik
grænserne? Hvem skulle arve tronen efter Frederik d. 7.? Hvordan
var efterspillet efter nederlagene i 1864? Hvordan blev
”Kongeågrænsen” fastlagt?
Tidligere efterskoleforstander Hans Jørgen Lysholm vil prøve at svare
på nogle af disse spørgsmål.

Sognehuset danner ramme om en række foredrag i vinterhalvåret.
Nogle af møderne vil som hidtil foregå den første tirsdag om måneden kl. 14-16. Andre er henlagt til om aftenen. På denne måde håber
vi, at flere har mulighed for at være med.
Både eftermiddags- og aftenarrangementerne er åbne for alle
interesserede.
Det er blevet en god tradition at sæsonen slutter med en fælles udflugt. Denne tradition vil vi gerne holde fast ved.
Dato og udflugtsmål aftales i løbet af foråret.
Gode forslag er velkomne!
I forbindelse med foredragene serveres der kaffe med brød til 20 kr.
pr. person. Vi står selv for kaffen, og man er meget velkommen til at
melde sig til "kaffetjansen", hvis man har lyst og mulighed for det.
Som det fremgår af folderens forside finder de fleste foredrag sted i
Sognehuset. I denne sæson dog undtaget arrangementet i november,
som er henlagt til Vesterbølle Efterskole og adventshyggen i december, der vanen tro finder sted i præstegården.

VELKOMMEN!

GUDSTJENESTER

Vesterbølle Kirke

1. september
8. september
15.september
22. september
29. september

14. søn. e. Trinitatis
15. søn. e. Trinitatis
16. søn. e. Trinitatis
17. søn. e. Trinitatis
18. søn. e. Trinitatis

ingen
9.00
10.30
10.30 (1)
ingen

6. oktober
13. oktober
20. oktober
27. oktober

19. søn. e. Trinitatis
20. søn. e. Trinitatis
21. søn. e. Trinitatis
22. søn. e. Trinitatis

10.30
10.30
ingen
10.30

3. november
10. november
17. november
24. november
1. december

Alle Helgens søndag
24. søn. e. Trinitatis
25. søn. e. Trinitatis
Sidste søn. i kirkeåret
1. søn. i advent

10.30 (2)
10.30
ingen
10.30 (3)
15.00 (4)

I månederne oktober, november og december er alle gudstjenester ved
Kirsten Felter

(1) Høstgudstjeneste og kirkefrokost. Se kirkesiderne
(2) Allehelgens-gudstjeneste. Se kirkesiderne
(3) Ungdomsgudstjeneste i Vesterbølle Efterskoles hal. Se kirkesiderne
(4) Gløgg og juletræstænding! Se kirkesiderne side 10
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KIRKEN
Kirkebil

Siden sidst

Der kan bestilles kirkebil til alle højmesser (kl. 10.30). 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.

Døbte:
D. 14/7: Anders Kristoffer Pedersen,
Bakkegårdsvej 37, Farsø

Begravede/bisatte fra
Vesterbølle kirke:
D. 10/6 Betina Korgaard Nielsen,
Thyrasvej 22, Farsø.

Vi har aftale med Farsø Taxi. For at de
kan tilrettelægge kørslen skal bilen
bestilles dagen før inden kl. 12.00 på
tlf. 98 63 11 82.
Menighedsrådet.

D. 8/7: Ruth Ellingsøe, Otto Jørgensensvej 1, 4, Aalestrup.

Ferie og orlov
Jeg har fri d. 24/9 - 29/9 hvor Asger
Staugaard Nielsen passer embedet.
Han træffes på tlf. 98 64 55 58.
Derefter har jeg fået bevilliget 3 måneders studieorlov i forbindelse med
et masterprojekt om liturgi og gudstjeneste. Et projekt jeg har arbejdet hen
imod de sidste 3 år.
Det er så heldigt at embedet kan passes af Kirsten Felter under min orlov,
så der vil i praksis nok ikke mærkes
de store forandringer. Jeg er sikker på
at både sogn og menighed er i gode
hænder.
Jeg er tilbage igen efter endt orlov den
1/1 2014.
Thomas Felter
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Menighedsråd
Formand: Kirsten Dollerup
Kirkeværge: Kristian B. Nielsen
Kontaktperson: Gitte Emma Slot
Kasserer: Mette Dollerup
Sekretær: Gitte Emma Slot

KIRKEN
Høstgudstjeneste
med kirkefrokost

Alle Helgengudstjeneste

Søndag d. 22. september holder vi
høstgudstjeneste. Også i år vil der
være indsamling til nogle kirkelige
organisationer, der på den ene eller
anden måde hjælper mennesker, der
har svært ved at klare livet. Tak for
en god gave til det formål.

Det er blevet en skik at der ved gudstjenesten Alle Helgens søndag rettes
særlig opmærksomhed mod dem af
vore kære, som vi har mistet. Vi vil
derfor også i år ved denne gudstjeneste
mindes vore afdøde og læse navnene
op på dem, der er døde og/eller begravet i sognet siden sidste Alle Helgen.
Under gudstjenesten tændes et lys for
dem, som efterfølgende kan sættes på
gravstedet.

Efter gudstjenesten er menighedsrådet værter for en frokost i Sognehuset. Vi håber, at rigtig mange vil slutte op om høstgudstjenesten og den
efterfølgende fællesspisning.
De, der har lyst kan efterfølgende
fortsætte på udflugt til Claus’ sø.
Se også side 2.

Konfirmation

Ungdomsgudstjeneste

Jeg har tidligere meddelt, at fra og
med 2014 falder konfirmationen i
Vesterbølle kirke på søndag efter Bededag. Men da der sjældent er
mange konfirmander i Vesterbølle er
jeg meget villig til at flytte konfirmationsdagen hvis man indbyrdes kan
enes om en anden dag. Men lad os i
så fald snakke om det i god tid!
Hvis nogen er i tvivl om noget, så
ring eller skriv endelig.
Thomas Felter

Den 23.-24. november er VE rammen
om en konfirmandlejr, der slutter med
ungdomsgudstjeneste. Da der forventes over 200 deltagere holdes gudstjenesten i skolens hal i stedet for i kirken. Men det er altså stadig sognets
offentlige gudstjeneste og alle, der har
lyst er hjertelig velkomne!
Thomas Felter
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1. søndag i advent

Hjemmeside

1. søndag i advent med gløgg og
juletræstænding
Vi fastholder den gode tradition med
en kort gudstjeneste, som begynder
kl. 15 og varer en god halv time.
Bagefter er alle velkomne til gløgg,
sodavand og æbleskiver i
Sognehuset. Ca. kl. 16 går vi så
under klokkeklang ned til hjørnet af
Tolshøj og Korsholmvej, hvor byens
juletræ tændes.

Vesterbølle har fået ny hjemmeside, eller rettere sagt, vi er i gang med at opbygge den nye hjemmeside.
Vi vil gerne lave en side, hvor man som
borger i Vesterbølle kan følge med i det
sidste nye lokalstof. Vi vil eksempelvis
lægge lokalbladet ud. Det kunne også
være historier om huse i byen, nulevende eller tidligere beboere, sjove episoder, debatoplæg, osv.
Desuden vil vi gerne, at personer, der
overvejer at flytte til byen eller personer, der stammer herfra kan gå ind og
se oplysninger om byen og sognet.
Vi modtager meget gerne ideer og indlæg - både tekst, billeder og film.
Siden kan ses på
http://vesterboelle.vesthimmerland.dk/
(OBS: Det er IKKE en www adresse)
Orla Jokumsen
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KIRKEN
Vielser udenfor kirkerummet!
I foråret 2013 blev det tilladt for præster i folkekirken at holde vielser udenfor kirkerummet – hvilket før kun var tilladt i ganske særlige tilfælde. Ellers
har det været forbeholdt borgmestrene og enkelte frimenigheder.
I 2012 var jeg som stiftspræst for gudstjeneste og forkyndelse med i en lille arbejdsgruppe, der skulle forberede et forslag til forårets bispemøde og det var en
spændende opgave. Der skulle tænkes både teologi, liturgi, lovgivning, ansættelsesvilkår og meget mere.
Biskopperne enedes på deres møde i april om at give tilladelse i en prøveperiode på 2 år. Herefter skal erfaringerne evalueres inden det evt. bliver en permanent tilladelse.
Vielser udenfor kirkerummet (som
altså ikke nødvendigvis er i det fri)
kan tillades når parret har en særlig
tilknytning til et bestemt sted som
f.eks. et sommerhus, en strand, en
skov el. lign.
Når vielsen sker udenfor kirkerummet er det dog stadig den samme
liturgi som i kirken, der skal benyttes, men det er op til brudeparret at
sørge for alt det praktiske.
Præsterne er ikke forpligtede til at medvirke, og har ret til at sige nej, hvis de
f.eks. ikke synes stedet er egnet eller blot ikke ønsker at holde vielser udenfor
kirkerummet.
Jeg ser det personligt som en oplagt mulighed for at få lov at forkynde evangeliet til en vielse, der måske ellers ville være foretaget af en borgmester. Skulle
der være nogen der kunne tænke sig en vielse udenfor kirkerummet, er jeg derfor i udgangspunktet positiv overfor at medvirke.
Thomas Felter
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RETURADRESSE: Orla Jokumsen, Sognevejen 236, 9620 Aalestrup
Bestyrelsen for Vesterbølle Sogns Beboerforening
Mette Lillethorup

Tolshøj 1

9864 5604

lillethorup@dlgmail.dk
Erik Bach

Korsholmvej 139

9864 5709

Kirsten Felter

Tolshøj 31

9864 5201

Bente Mikkelsen

Sognevejen 155

9864 2377

Hanne Kudahl

Tolshøj 3

2425 1218

Vesterbølle Kirke
Sognepræst

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

9864 5201

Graver

Vivi Philipsen, Møllevang 17, 9600 Aars
viviannphilipsen@hotmail.com
Træffes tirsdag-fredag kl. 10-14

6049 3484

Kirkesanger

Henrik Felter, Tolshøj 31

2293 5201

Organist

Vita Nielsen, Thyrasvej 19, 9640 Farsø

9863 1372

Fmd. m. rådet Kirsten Dollerup, Sognevejen 197
fam.dollerup@hotmail.com

9864 5250

Regnskabsfører

Cathrine Andersen, Sjøstrupvej 44, 9600 Aars 2295 6557
ca@ca-kontorservice.dk

Kirkeværge

Kristian Byrial Nielsen

Lokalbladets redaktør
Else & Orla Jokumsen, jokumsen@live.dk

2285 5061

