Vinter 2014/15

VESTERBØLLE SOGNS

Lokalblad

Nye, smukke stier

BEBOERFORENINGEN

Juletræstænding
Søndag den 30. november
Efter gudstjenesten kl. 15.00 er der servering i
Sognehuset, og derefter går vi ned og tænder
juletræet og synger et par sange sammen.
Husk det gode humør og eventuelt en nissehue.

Inspiration til juledekoration
Mangler du inspiration til årets juledekorationer er der mulighed for
at komme og få nye ideer til materialer, design og fremstilling
mandag den 8. december kl. 19-22 i Sognehuset.
Medbring materialer til eget brug og evt. til at bytte med. Bente
sørger for pyntegrønt - og foreningen sørger for kaffe og brød.
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BEBOERFORENINGEN

Fællesspisning & film-aften
mandag den 19. januar kl. 18.30
Vi planlægger en aften med Amerika som tema.
Medbring selv drikkevarer.
Pris : 25 kr /person

Tilmelding til Mette 9864 5604 eller Kirsten 9864 5201(kun for medlemmer)
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BEBOERFORENINGEN
Vesterbølle Sogns Beboerforening afholder

Generalforsamling

mandag den 23. februar kl. 18.30 i Sognehuset
Kl. 18.30 Spisning (tilmelding til Hanne eller Mette senest d. 18.02)
Kl. 19.15. Generalforsamling

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Dagsorden:
Valg af dirigent
Formandsberetning
Fremlæggelse af regnskab
Forhandling
Fordeling af praktiske opgaver
Kontingentfastsættelse
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent,
dvs. 50 kr. pr person/125 kr. pr husstand.
Valg til bestyrelsen, suppleanter og revisor
På valg er: Bente Mikkelsen
Mette Lillethorup
Knud Dalsgaard (revisor)
Levende landsby
Eventuelt

Kontingent
Kontingent for 2014 kan indsættes på kontonr. 2560 3000020280
eller indbetales kontant til Hanne Kudahl, Tolshøj 3.
Takster: 50 kr./ 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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VESTERBØLLE VANDVÆRK
Generalforsamling
afholdes mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i Drivhuscaféen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
BESTYRELSEN:
∗

Niels Mikkelsen

4077 7684

∗

Hans Dollerup

2022 3250

∗

Freddy Nielsen

9864 5658

∗

Henrik Skammeritz 9864 5498

∗

Claus Hermansen 9864 5655

Badminton
Der er stadig mulighed for at spille badminton
i efterskolens hal tirsdage og torsdage
klokken 18.15-19.15.
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.

Vesterbølles hjemmeside kan ses på
http://vesterboelle.vesthimmerland.dk/
(OBS: Det er IKKE en www adresse)
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DRIVHUSET

JULE-CAFÉ
fredag den 5. december kl. 18.00 og
søndag den 7. december kl. 13.00

Husk at bestille bord i god tid på tlf. 9864 5655

Vores traditionelle

JULEMARKED
søndag den 14. december kl. 11.00-16.00
Med massevis af grønsager, nybagt brød og kager. Åbent i caféen .
På høloftet vil Jette Mogensen sælge fine strikkede ting.
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Konfirmandweekend
afholdes den 30. januar – 1. februar. Vi
fylder huset med konfirmander, som
skal have en både sjov og lærerig oplevelse på efterskolen.
Om søndagen kl. 10.30 afholdes der
gudstjeneste på efterskolen, hvor alle
er velkomne.
Fundraising-middag tirsdag den 3. februar 18.00
Ved henvendelse til efterskolen kan der købes billet, som dækker en
lækker middag samt underholdning.
Pengene går til vores rejseprojekter. Eleverne beskæftiger sig i faget
”Ud i verden” med kultur, politik, økonomi og meget andet omkring
rejsemålene, der i 2015 er El Salvador og Polen.

Den fælles
gymnastikopvisning foregår
den 10. marts
kl. 19.30 Alle er
velkomne.

GYMNASTIKOPVISNING

Tirsdag den 17. marts
afholdes der
Højskoleaften på
Vesterbølle Efterskole
med Karen Thisted og
Huxi Bach. De sætter
dagens Danmark under
kærlig behandling.
Grin, gråd og
eftertænksomhed er en
garanti.
Billetprisen er 125 kr. pr. stk.
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AKTIVITETSKALENDER
Søndag d. 30.11 kl.15

Gudstjeneste og juletræstænding

Fredag den 5.12 kl. 18

Julecafé

Søndag den 7.12 kl. 13

Julecafé

Mandag d. 8.12 kl. 19

Juledekorations-inspiration i
Sognehuset

Søndag den 14.12 kl. 11-16

Drivhusets julemarked

Mandag den 19.01 kl.

Filmaften og fællesspisning
i Sognehuset

Mandag den 23.02 kl. 18.30

Generalforsamling i Vesterbølle
Sogns beboerforening

Tirsdag den 3.02 kl. 18.00

Fundraising middag på VE

Tirsdag den 10.03 kl. 19.30

Gymnastikopvisning på VE

Tirsdag den 17.03

Højskoleaften på VE

Mandag den 16.03 kl. 19

Generalforsamling i
Vesterbølle Vandværk
i Drivhuscaféen

7

GUDSTJENESTER

Vesterbølle Kirke

30. november
7. december
14. december
21. december
24. december
25. december
26. december
28. december
31. december

1. søndag i advent
2. søndag i advent
3. søndag i advent
4. søndag i advent
Juleaften
Juledag
2. Juledag
Julesøndag
Nytårsaftensdag

15.00 (1)
9.45
ingen
16.00 (2)
14.00
11.00
ingen
ingen
16.30 (3)

1. januar
4. januar
11. januar
18. januar
25. januar

Nytårsdag
Hellig tre konger
1. søn. efter H3K
2. søn. efter H3K
Sidste søn. efter H3K

ingen
11.00
ingen
9.45
ingen

1. februar
8. februar
15. februar
22. februar
2. marts

Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn
1. søn. i fasten
2. søn i fasten

10.30 (4)
19.30
ingen
9.45
11.00

(1) Efterfølgende gløgg og æbleskiver i Sognehuset samt juletræstænding
(2) Sanger Morten Porsborg medvirker.
(3) Der er indsamling til Det Danske Bibelselskab
(4) NB: ikke i kirken! Ungdomsgudstjeneste i hallen på VE
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KIRKEN
Ferie

Siden sidst

Jeg har fri d. 8. – 14. december,
hvor embedet passes af Niels
Peter Sørensen: telefon 9864
1860.
Jeg holder friweekend d. 27. – 28.
december, hvor det er Asger
Nielsen på telefon 9864 5558, der
passer det.
Jeg er på kursus i dagene 19. – 30.
januar, hvor det er Line Børding,
der passer sognet. Hun træffes på
telefon 9864 9002.
Endelig har jeg fri 10. – 15.
februar, hvor det også er Line
Børding, der passer sognet.
Thomas Felter

Døbt i Gedsted kirke:
19/10 Caroline Hilding
Thygesen, Glerupvej 148,
Glerup.
Viede i Gedsted kirke:
19/10 Emma Hilding Stougaard
Nielsen og Ole Høyer
Thygesen, Glerupvej
148, Glerup.
Begravet på Vesterbølle
Kirkegård:
25/10 Torben Kjeldsen,
Rebekkavej 33, Hellerup.
Døbt i Vesterbølle kirke:
26/10 Adam Christophersen,
Tolshøj 47, Vesterbølle

Kirkebil
Der kan bestilles kirkebil til alle
gudstjenester. Kirken betaler for
bilen, men du skal selv bestille
den.

16/11 Emma Krogh Kristensen,
Engparken 58, Aalestrup

Menighedsråd

Vi har aftale med Farsø Taxi.
Bilen skal bestilles dagen før
inden kl. 12.00, på tlf. 98 63 11
82 - for at de kan tilrettelægge
kørslen.

Kirsten Dollerup, formand
Kristian B. Nielsen, kirkeværge
Gitte Emma Slot, kontaktperson
og sekretær
Mette Dollerup, kasserer
Asta Elkær

Menighedsrådet
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KIRKEN

Ny organist, nye kirketider
og farvel til Vita
Derfor vil der fremover være en
del gudstjenester i Vesterbølle kl.
9.45 eller 11, men der kommer
også flere om eftermiddagen eller
aftenen samt evt. nogle
gudstjenester på hverdage.
Dette ser jeg imidlertid ikke som
et problem, men snarere som en
fordel, så der bliver mere
variation i tiderne, således at
flere måske kan få det passet ind
at komme til gudstjeneste. Det
ville være dejligt!
Jacobs ansættelse betyder
samtidig et farvel til Vita
Nielsen, som har spillet i kirken i
næsten 20 år. Menighedsrådet og
betjeningen skylder Vita en
meget stor tak for
hendes stabilitet og
trofasthed, der har
vist sig ved en
fraværsprocent, der
ligger tæt på nul! Det
Da Jacob jævnligt vil
er der vist ikke
skulle spille i alle tre
mange organister, der
kirker på én søndag,
har præsteret! Stor
bliver vi nødt til at
TAK til Vita for det
være mere fleksible
gode og lange og
med tidspunkterne, end
uproblematiske
vi har været vant til.
samarbejde!
Jacob Græsholt
Det er svært at få organister til de
små kirker på landet. Vi har derfor
gennem længere tid arbejdet med
at få lavet en fælles organiststilling for Gedsted, Fjelsø og
Vesterbølle sogne, så stillingen
kunne blive attraktiv nok til at
finde ansøgere. Det er nu
lykkedes!
Pr. 1. december tiltræder Jacob
Græsholt fra Hobro, som er 58 år
og har en præliminær
organistuddannelse i bagagen.
Han har undervist i klaverspil i 25
år og har de sidste 18 år fungeret
som organist i Hersom, Vester
Bjerregrav og Klejtrup kirker. Vi
glæder os meget til at byde ham
velkommen ved vor
kirke. Han spiller første
gang til gudstjenesten
den 7. december.
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KIRKEN
Ny kirkesanger
Vores kirkesanger gennem de sidste
par år, Henrik Felter er blevet ansat
som årsvikar på Nøvlingskov
efterskole og har derfor sagt sin
stilling op.
I stedet har vi fået Anette Vorre
Sørensen ansat pr. 15. november.
Anette har sunget som afløser i
Farsø kirke i nogle perioder og er
derfor vant til at lede salmesang.
Vi ser frem til et godt samarbejde –
og siger hjertelig velkommen –
også til hende!
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KIRKEN
Nytårs-gudstjeneste

4. søndag i advent
Ved gudstjenesten d. 22.
december kl. 16.00 vil vi igen i
år lægge vægten lidt mere på
musik og julesalmer end på ord.
Morten Porsborg er uddannet
koncertsanger og vil synge
nogle solostykker for os. Både
noget kendt og elsket og lidt
nyt. Men vi skal selvfølgelig
også selv synge nogle af julens
og adventens dejlige salmer.
Kom med og stem hjertet til jul
i Vesterbølles ældste og
smukkeste rum.
Thomas Felter

Det er blevet en god tradition, at
vi holder Nytårsgudstjenesten d.
31. december. Da vi nu skal have
det til at passe med to
gudstjenester af hensyn til den
fælles organist, bliver det i år kl.
kl. 15.30. Men vi vil stadig få et
glas champagne/cider og en
kransekage efter gudstjenesten, så
vi har mulighed for at ønske
hinanden et godt nytår.
Så kan vi gå hjem og stadig nå at
forberede mad og høre
Dronningens nytårstale inden
aftenens fest! Vi håber at mange
har lyst til at hilse på hinanden i
kirken denne dag. Husk, at der er
den forordnede indsamling til
ved denne
Konfirmationsdatoer Bibelselskabet
gudstjeneste. Tak for ethvert
bidrag.
Jeg har tidligere meddelt, at fra
og med 2014 falder konfirmatio- Vil man hellere i kirke Nytårsdag
er der en anden god tradition: at
nen i Vesterbølle kirke på sønman vandrer til fods til Østerbølle
dag efter Bededag. Men da der
sjældent er mange konfirmander kirke, hvor der plejer at være
i Vesterbølle er jeg meget villig rigtig god opbakning til
gudstjenesten kl. 16, som Line
til at flytte konfirmationsdagen
hvis man indbyrdes kan enes om Børding fra Simested står for.
Især mange fra Aalestrup går
en anden dag.
Ring eller skriv, så vi kan få talt turen, men hvorfor ikke også fra
Vesterbølle…!
om det i god tid.
Thomas Felter
Thomas Felter
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KIRKEN

Åben præstegård
med adventshygge

Ungdomsgudstjeneste

Tirsdag d. 2. december kl. 14 –
16 danner Præstegården også i
år rammen om en eftermiddag
med adventshygge. Vi vil snakke, drikke kaffe, synge adventsog julesange og lytte til julehistorie, ligesom der bliver plads
til et pakkespil efter kaffen.
Medbring derfor en lille gave til
ca. 25 kr. Vi kan afsløre at der i
år bliver en lille overraskelse i
forbindelse med pakkespillet!
Medbring også meget gerne underholdende indslag, en historie
at fortælle, en sang, en leg eller
lignende. Vi glæder os til at se
en flok dejlige mennesker den
første tirsdag i december.
Thomas og Kirsten Felter

Første weekend i februar er VE
igen rammen om en konfirmandlejr. Søndag d. 1. februar kl.
10.30 holder vi derfor atter en
gang ungdomsgudstjeneste i hallen på Vesterbølle Efterskole i
stedet for i kirken, da der forventes over 200 deltagere. Men det
er altså stadig sognets offentlige
gudstjeneste – og der er ikke lagt
op til noget helt vildt. Blot i et
mere let sprog og med brug af
nogle musikere fra Efterskolen i
stedet for orglet. Så alle der har
lyst til at komme med, er hjertelig velkomne.
Thomas Felter
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KIRKEN

Kirkegården
I skrivende stund mangler lige de
sidste ting for at den store
renovering af kirkegården er
færdig. Men ved Lokalbladets
udgivelse burde det meste være
færdigt. Vi synes i
menighedsrådet, at det er blevet
en meget smuk og
sammenhængende kirkegård nu.
Opkørslen på vestsiden har fået
belægning, så den ikke mere
skyller ned ved kraftig regn. Til
gengæld er den blevet lidt mere
stejl, så det anbefales at bruge
den nye sti langs diget, som også
er lidt stejl på det første stykke
ved lågen, men så flader ud og
bliver let at forcere. Går man ad
den og når op, hvor stien drejer
halvfems grader mod nord, bliver
man også belønnet med et flot
syn på kirken med stien, der
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næsten forsvinder ind i
våbenhuset. Trappen mod øst har
fået nye murpiller og er blevet
renoveret, så også den er blevet
mere ”brugervenlig”.
De gamle gravsten står nu langs
diget på nordsiden i grupper, der
passer sammen. Resten er fordelt
på tomme gravsteder på sydsiden.
De gamle sten er på den måde
blevet meget mere synlige.
Det hele ser selvfølgelig lidt
skaldet og småt ud endnu, men vi
er sikre på, at allerede om få år,
når det hele har fået noget højde
og fylde - og lidt patina, vil det
tage sig smukt og mere helstøbt
og sammenhængende ud. Måske
skal der løbende småjusteres lidt
hist og pist, men tag selv et kig
derop og giv gerne din mening til
kende overfor menighedsrådet.
Menighedsrådet

RETURADRESSE: Orla Jokumsen, Sognevejen 236, 9620 Aalestrup
Bestyrelsen for Vesterbølle Sogns Beboerforening
Mette Lillethorup

Tolshøj 1

9864 5604

lillethorup@dlgmail.dk
Søren Johansen

Korsholmvej 153

3963 6289

Kirsten Felter

Tolshøj 31

9864 5201

Bente Mikkelsen

Sognevejen 155, 9620 Aalestrup

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

Anette Vorre Sørensen, Hestbækvej 121, 9640 9863 4243

Organist

Jacob Græsholt, Strandvej 29, 9500 Hobro

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

4156 4955
9864 5250

Regnskabsfører

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

Kirkeværge

Kristian Byrialsen Nielsen

9864 5230

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

Tlf. 2285 5061

