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Alle arrangementer i dette blad er fra Beboerforeningens side med forbehold for    
situationen med Covid-19. Det kan være, at vi bliver nødt til at sætte deltager-
begrænsning på, men det vides ikke i skrivende stund. 
Vi opfordrer derfor til, at man melder sig til SMS-kæden eller Facebook gruppen 
”Aktiv i Vesterbølle”, hvor der opdateres, når vi nærmer os …….. 

 
SMS-kæde 

 

Du kommer på SMS-kæden ved at sende en SMS til 

 

tlf. nr. 7178 4930 med dit navn. 

 

Så får du besked, når der sker noget i foreningen. Du må gerne   
sende SMS`erne videre til din nabo - og opfordre til, at hun/han 
selv tilmelder sig SMS-kæden 
Det er også det telefonnummer, du skal bruge, når du skal tilmelde 
dig til arrangementer - helst på SMS - hvis der ikke står andet ved 
det enkelte arrangement. 

 
Filmaften 11. september 

 

Kan man kun se film om vinteren ? 
Det synes vi ikke, så vi forsøger os med en          
sensommerfilmaften. Vi finder en af de gode film at 
se. Vi starter med fællesspisning kl. 18.00 og                
filmen starter kl. 18.45. 
Tilmelding senest den 6. september. 

 
Facebookgruppen ”Aktiv i Vesterbølle” 

 

Hvis du mere er til Facebook, kan du anmode om medlemskab af 
den lukkede Facebook-gruppe ”Aktiv i Vesterbølle”. 
Det er her man kan blive mindet om, hvad der foregår i byen - og 
det er her man kan tilmelde sig Spis og Smut.                                
Det er også her vi kan efterlyse redskaber eller bortløbne hunde - 
eller måske opfordre til en spontan legeaftale for børnene på             
legepladsen. 
Det er Rie Munk Friis og Sonja Kristensen, som er administratorer 
i gruppen. 



3 

BEBOERFORENINGEN 

 
Kagekonkurrence  

På utallige opfordringer inviterer vi igen til kampen om den gyldne             
kagerulle lørdag den 3. oktober kl. 14.00.                                          
Hvem laver den bedste kage?  Temaet er Efterår. 

Man kan tilmelde sig som kagebager eller 
som deltager i dommerpanelet.  
Alle får udleveret en stemmeseddel - og            
Beboerforeningen giver kaffe/te/sodavand. 
Vi mødes i Sognehuset og hygger os et par 
timer inden vinderen kåres. 

Tilmelding for kagebagere senest mandag den 28. september. 
Tilmelding for andre deltagere senest torsdag den 1. oktober. 

 
Fællesspisning  

 

Torsdag den 22. oktober kl. 18.30 er der fællesspisning i                        
forbindelse med klokkejubilæet. Det  foregår i  samarbejde med                
menighedsrådet. Se kirkesiderne. 
Pris for deltagelse i fællesspisning 35 kr; børn under 12 år gratis. 
Medbring selv drikkevarer. 
Tilmelding til Karin Hasling på tlf. 2172 1579 senest mandag den 
19. oktober kl. 10. 

 
Landsdækkende affaldsindsamling  

Vesterbølle skal naturligvis også have samlet 
skrald ligesom resten af landet (faktisk samler 
hele verden affald ind samme dag i år). 
Janneke har sørget for, at vi har de rigtige poser 
til at samle skraldet i. 
Vi mødes på legepladsen den 19. september           
kl. 10.00 og går en runde. 
Efter turen giver Beboerforeningen en øl eller 
vand. I tilfælde af regnvejr foregår serveringen  
i Sognehuset. 
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Nyt fra stilauget 
Med lidt corona-forsinkelse har bestyrelserne for 
borger- og beboerforeningerne i Gedsted,                
Gl. Ullits og Vesterbølle vedtaget det udkast til 
vedtægter for stilauget, som stigruppen havde  
udarbejdet. Der er nedsat et stilaug bestående af: 
Doris Lauritzen og Peder Mark Henriksen 
(Gedsted), Holger Jessen og David Douglas  
(Gl. Ullits), og Kristian Byrialsen Nielsen,             
Erik Bach og Kirsten Felter (Vesterbølle). 
Lauget mødes for første gang her i sensommeren. 

 
 

Herudover var sommerens gode nyhed, at LAG 
har udbetalt de knapt 130.000 kr., som vi havde 
søgt om. Takket være foreningernes indskud har 
det været muligt at holde renterne en smule nede. 
Vi mangler dog stadig lidt penge til dækning af 
de tilskrevne renter i projektperioden, som vi         
håber at få ind i efteråret. 

 
Spis og smut 

 

Børn og voksne laver mad og spiser sammen i Sognehuset. 
Madholdet aftales fra gang til gang. 
Spisningen begynder kl. 17.30 og           
arrangementet 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 skal tilmelde sig via Facebookgruppen ”Aktiv i Vesterbølle”, 
hvor det også kommer til at fremgå, hvem der er tovholder. 
Næste datoer er 7. september, 5. oktober og 2. november - ingen 
Spis og Smut i december. 
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Inspiration til julepyntning 

 

Mandag den 23. november kl. 19-21 i Sognehuset. 
Rikke Kovsted giver inspiration til adventskranse     
og dekorationer, som kan pynte i julemåneden.  
Medbring skåle/opsatser, oasis samt materialer til 
eget forbrug og evt. bytte. 
Bente Mikkelsen sørger for, at der er pyntegrønt. 
Kaffe/te og kage serveres undervejs. 
Tilmelding af hensyn til både pladsen og kagebageren senest den 
20. november. 

 
Julefrokost 

 

Fredag den 27. november kl. 18.00 i Sognehuset. 
Drikkevarer til eget forbrug og en 
lille pakke til pakkespillet (pris ca. 
20 kr.) medbringes, 
Beboerforeningen er vært ved 
snapsen.  
Pris 75 kr. 
Tilmelding senest mandag den        
23. november. 

 

 

Søndag den 29. november 
kl. 15.00. 
Beboerforeningen er vært 
ved gløgg/sodavand og             
æbleskiver i Sognehuset. 
Ca. kl. 16.15 tænder vi    
byens juletræ på hjørnet af 
Tolshøj og Korsholmvej. 

Juletræstænding  
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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 med buffet 
4. september, 2. oktober, 6. november og 
20. november kl. 18.00 
Hovedretten serveres mellem 18.00 og 19.00 

 
 
 

Lørdagsfrokost kl. 13.00 
5. september, 3. oktober, 7. november og 
21. november 

 

Generalforsamling udsat til mandag den 7. september kl. 19.00 
i Drivhusets Café. 
Dagsorden iflg. vedtægterne 

 

 Bestyrelsen 

 
 

  *  Niels Mikkelsen           22188499 
  *  Hans Dollerup         20223250 
  *  Freddy Nielsen             42607111 
  *  Jens Dalsgaard             20302211 
  *  Claus Hermansen         20834664 

 

           VESTERBØLLE VANDVÆRK 
 

Yoga kursus afholdes den 11.-13. september 
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Besøgsaften  

Onsdag den 9. september kl. 18.30-20.00 
Onsdag den 21. oktober kl. 18.30-20.00 

 

Tilmelding via hjemmesiden:                                                                 
https://v-e.dk/kom-til-informationsmoede/ 

 
Efterskolernes dag 

 

Søndag den 27. september kl. 13-20. 

 

Udvidelse på Vesterbølle Efterskole 

Det går rigtig godt på                   
efterskolen som oplever en 
stigning i elevtallet. 
Det betyder, at der startes op 
med 104 elever i dette skoleår. 
Der er indkøbt pavillioner og 
disse er i skrivende stund ved 
at blive installeret på skolen. 
De bliver shinet op og skal 
fungere som elevboliger til de 
ekstra elever. 

 
Lørdag den 12. september kl. 9-18 

 

Vesterbølle Efterskole arbejder for en sag - vores 
elever tilbyder deres arbejdskraft i 4 timer                   
for 100 kr. pr. time. 
Arbejdet kan eksempelvis være havearbejde eller 
lignende.                                                                        
Overskud går til vores projekt Ud i Verden. 
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AKTIVITETSKALENDER 

                           

      

 

 

 

 

  

Fredag  

Lørdag 

Søndag  

Mandag 

Mandag 

 

Onsdag   

Fredag 

Tirsdag 

Lørdag 

Søndag 

Onsdag 

Fredag  

Lørdag 

Lørdag 

Mandag 

Onsdag  

Torsdag 

 

Onsdag 

Mandag 

Fredag  

Lørdag  

Fredag  

Lørdag  

Mandag  

Onsdag  

Fredag 
Søndag   

   4/9  

   5/9 

   6/9 

   7/9 

   7/9 

 

   9/9 

 11/9 

 15/9 

 19/9 

 27/9 

 30/9 

   2/10 

   3/10 

   3/10 

   5/10 

 21/10 

 22/10 

 

 28/10  

   2/11  

   6/11 

   7/11 

 20/11 

 21/11 

 23/11 

 25/11 

 27/11 

 29/11 

Fredagscafé i Drivhuset 

Lørdagsbrunch i Drivhuset 

Søndagsfrokost i Drivhuset 

Spis og Smut i Sognehuset 

Generalforsamling i Vesterbølle 

Vandværk i Drivhusets Café 

Besøgsaften på VE 

Filmaften i Sognehuset 

Menighedsrådsvalg i Sognehuset 

Affaldsindsamling 

Høstgudstjeneste med frokost 

Strikke-eftermiddag i Sognehuset 

Fredagscafé i Drivhuset 

Lørdagsfrokost i Drivhuset 

Kagekonkurrence i Sognehuset 

Spis og Smut i Sognehuset 

Besøgsaften på VE 

Klokkejubilæum med fællesspisning i 

Sognehuset 

Strikke-eftermiddag i Sognehuset 

Spis og Smut i Sognehuset 

Fredagscafé i Drivhuset 

Lørdagsbrunch i Drivhuset 

Fredagscafé i Drivhuset 

Lørdagsbrunch i Drivhuset 

Juleinspiration i Sognehuset 

Strikke-eftermiddag i Sognehuset 

Julefrokost i Sognehuset 
Gudstjeneste og juletræstænding 

kl. 18.00  

kl. 11-14 

kl. 13.00 

kl. 17.30 

kl. 19.00 

 

kl. 18.30 

kl. 18.00 

kl. 19.00  

kl. 10.00 

kl. 11.00 

kl. 15-17 

kl. 18.00 

kl. 13.00 

kl. 14.00 

kl. 17.30  

kl. 18.30 

kl  17.00 

 

kl. 15-17 

kl. 17.30 

kl. 18.00 

kl. 13.00 

kl. 18.00 

kl. 13.00 

kl. 19-21  

kl. 15-17 

kl. 18.00 
kl. 15.00 
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GUDSTJENESTER 

Vesterbølle kirke 

     

  5. september  lørdag      11.00  (1) 
       13. september  14. søndag efter Trinitatis    9.30  KK 
       20. september  15. søndag efter Trinitatis   ingen 
       27. september  16. søndag efter Trinitatis  11.00  (2) 

 

  

                4. oktober  17. søndag efter Trinitatis    9.30 
        11. oktober  18. søndag efter Trinitatis   ingen 
        18. oktober  19. søndag efter Trinitatis  11.00 
 22. oktober  Klokkejubilæum    17.00  (3) 
        25. oktober  20. søndag efter Trinitatis   ingen  

   
        

         1. november  Alle helgens søndag   11.00  (4) 
         8. november  22. søndag efter Trinitatis    9.30  KK 
       15. november  23. søndag efter Trinitatis   ingen 
       22. november  Sidste søndag i kirkeåret   11.00 
       29. november  1. søndag i advent    15.00  (5) 

   

        (1) Konfirmation 
        (2) Høstgudstjeneste med indsamling og efterfølgende kirkefrokost  
                og foredrag. Se kirkesiderne. 
        (3)   Se kirkesiderne 
        (4)   Se kirkesiderne 
        (5)   Se kirkesiderne 
 
        KK = Kirkekaffe efter gudstjenesten. 



Kirkebil 
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KIRKEN 

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.    

 

        Menighedsrådet                                                                                           

             

                                                Siden sidst                   Ferie, kurser m.v. 

 
 

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

 

18.-20. september 
5.-11. oktober 
Begge gange passes embedet af 
Asger Nielsen, astni@km.dk 
eller tlf: 98645558                            

                       Thomas Felter 

         Menighedsråd  

 

Viede  

Begravede 

              24. juli 
              Inger-Lise Eskelund, 
              Knudstrup Hede 

             25. juli 
             Kim Jensen og 
             Käthe Nicole Holmgaard, 
             Glerup 
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KIRKEN 

Menighedsrådsvalg  

 

Tirsdag den 15. september er der valg til menighedsrådene i hele 
landet. 
Vesterbølle menighedsråd holdt orienteringsmøde den 9. juni og der 
har siden været mulighed for at tænke over, om man vil stille op.                                                            
Ifølge de nye regler bliver der herefter indkaldt til valgforsamling. 
Et møde der er obligatorisk, og foregår den tredje tirsdag i septem-
ber: i år altså den 15. september. Det er hér, kandidaterne samles til 
debat og det nye råd efterfølgende vælges gennem skriftlig afstem-
ning. Efterfølgende vælges der 2 suppleanter ved særskilt afstem-
ning. 
Valgforsamlingen foregår i Sognehuset og begynder kl. 19.00. 
Mød op og vær med til at vælge, hvem der skal sidde i menigheds-
rådet de næste fire år. Der er kaffe undervejs. 

 

Månedens salme 

 

De sidste 3 år har vi haft en ”månedens salme” i kirken.                         
Det betyder at vi har sunget os igennem en mængde af de nye              
salmer fra tillægget ”100 salmer”. Vi vil nu bruge dem, vi har lært 
og er kommet til at holde af, når de lige passer til en særlig søndag 
eller et særligt tema - men også ind imellem sætte 
en ny på tavlen, så vi stadig udbreder paletten af 
salmer. 
Der skrives i gennemsnit knap 500 nye salmer 
om året. De er selvfølgelig ikke alle lige gode, 
men der er virkelig pletskud ind i mellem, som 
det ville være ærgerligt aldrig at lære at kende.  
Så vi vil fortsætte med at udforske, prøve og            
vurdere. Der er nok at gå i gang med. 
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KIRKEN 
 
Høstgudstjeneste med kirkefrokost og foredrag 

 

Søndag den 27. september kl. 11.00 holder 
vi høstgudstjeneste. 
Indsamlingen går også i år til Barnets Blå 
hus i Aars, der giver en hjælpende hånd til 
børn i pressede familier i Vesthimmerland.             
Det er også muligt at indbetale en gave på 
kirkens MobilePay (til nr. 87756).               
Tak for en god gave til det formål. 
Efter gudstjenesten er menighedsrådet som 
sædvanlig vært ved en frokost i Sognehuset.  

Efter frokosten vil vores graver Kristian Byrialsen Nielsen, som  
også er medlem af stilauget, fortælle om Ådalsstien. 
Hvor går den?  Hvad kan man se og opleve af historie, flora og  
fauna? 
Efterfølgende er der mulighed for at gå en kortere eller længere tur 
ad den. Især hvis vejret arter sig pænt. 
Alle er velkomne. Det koster ikke noget og vi håber at mange har 
lyst til at være med! 



KIRKEN 
 
Konfirmationer  

 

Som det fremgår af bladets forside, blev Laura Bøystrup Larsen 
konfirmeret den 4. juli. De øvrige tre ”Vesterbøller” bliver                    
konfirmeret i kirken lørdag den 5. september kl. 11.00. 
 
 
 

Det er:      Eline Areiter 
                 Martin Brandt Jensen 
                 Karla Ankjær Johansen 
 
 
En glædelig nyhed er derudover,                
at der er hele 8 dejlige, unge menne-
sker, der gerne vil gå til præst i 
Vesterbølle næste skoleår.  
Det vil sige at der bliver et helt lille 
hold - og jeg glæder mig vildt til at           
være sammen med dem. Det er meget 
længe siden, at der har været et regu-
lært konfirmandhold i Vesterbølle. 
Da konfirmandstuen i præstegården er nedlagt, bliver de undervist i 
kirken og i Sognehuset, onsdage kl. 13-14.30, første gang den 23. 
september. Det bliver godt! 
                                                                                Thomas Felter 

 Alle Helgen-gudstjeneste 

 

Alle Helgens søndag den 1. november, vil navnene blive læst op på 
dem, der er døde og/eller begravet i 
sognet siden sidste Alle Helgen. 
Men Alle Helgens søndag mindes vi 
også alle de andre vi har mistet, hvor 
længe det end er siden. Under guds-
tjenesten får alle derfor mulighed for 
at tænde et lys for dem, der savnes og 
sætte et gravlys på graven efter guds-
tjenesten. 
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Klokkejubilæum! 
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I år fylder den gamle klokke i 
Vesterbølle 600 år. 
Det er faktisk en af de allerældste 
klokker i hele landet, så det skal 
markeres! Det gør vi                                       
torsdag den 22. oktober kl. 17.00 
på følgende måde: 
 
Kl. 17.00 begynder vi med en kort 
andagt i kirken. 
Derefter er kirketårnet åbent, så 
klokken kan ses. 

Kl. 17.45 går vi i Sognehuset,      
hvor Karin Hasling vil fortælle             
historien om den gamle klokke - 
og lidt om klokker i almindelighed. 
Kl. 18.30 inviterer Beboerforenin-
gen til fællesspisning og skåltaler  
(og kaffe).                                          
Og så runder vi af ved 20-tiden. 
Pris for fællesspisning 35 kr. pr. 
person; børn under 12 år gratis. 
Medbring selv drikkevarer. 
Tilmelding til fællesspisning til 
Karin Hasling på tlf. 2172 1579  
senest den 19. oktober kl. 10.00 
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KIRKEN 

 Strikke-eftermiddag 

 

Den sidste onsdag i hver måned mødes vi i Sognehuset og strikker. 
Sidste år strikkede og hæklede vi til Vesterbølle Efterskoles rejse  
til Ukraine. 
Vi starter med en kop kaffe, og derefter hygger vi os med strik, 
hækling og snak. 
Arrangementer er for alle, og man behøver ikke komme hver gang. 
Menighedsrådet kommer med garn. 

 

I denne periode er det altså følgende onsdage fra kl. 15-17: 
 
 

Onsdag den 30. september 
Onsdag den 28. oktober 
Onsdag den 25. november. 
 
Bare mød op eller kontakt Asta Elkjær 
på tlf. 2485 1452 

 

Juletræstænding 1. søndag                       
i advent 

 
 

Vi fastholder den gode tradition med 
gudstjeneste og hyggelig optakt til       
adventstiden. 
Gudstjenesten starter kl. 15.00 og efter 
gløgg og æbleskiver går vi under klok-
keklang ned og tænder byens juletræ på 
hjørnet af Tolshøj og Korsholmvej. 

 
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 guds-
tjenester og arrangementer.          



 
 
 
 

 

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

 

                      

                      

 

 

 

 

Formand   

Næstfmd. 

Kasserer 

Sekretær 

 

Regnskabsf. 

Beboerfor. 

Beboerfor.

Brian Christophersen, brianchristophersen@gmail.com 

Aase Møller, aase.jakobsen@live.dk 

Karsten Møller, karsten@privatmail.dk 

Karin Hasling, mor.karin@gmail.com 

Ann Ardal, annardal@gmail.com 

Hanne Kudahl, hannekudahl@mail.dk 

SMS tilmelding til Vesterbølle Beboerforening 

MobilePay nummer   

22506011 

28833920 

21420055 

21721579 

22638194 

24251218 

71784930 

43893 

Sognepræst 

Graver  

Kirkesanger 

Organist 

Formand 

Kirkeværge 

Kontaktpers. 

Kasserer 

Sekretær 

Regnskabsf. 

Sognehuset 

Kirken  

Thomas G. Felter, tofe@km.dk 

Kristian Nielsen, vesterboellekirkegaard@gmail.com 

Ejner Noe, enoe@eenoe.dk 

Lars-Peder Nyrup Bøgh, pnyrup@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 

98645201 

60493484 

23340695 

51331201 

53281500 

24851452 

21709232 

20302211 

25672450 

22956557 

24851452 

87756 

Bestyrelsen for Vesterbølle Sogns Beboerforening 

Lokalbladets redaktør 

 

Hanne Kudahl    hannekudahl@mail.dk              24251218 

Vesterbølle kirke 


