Efterår 2016

VESTERBØLLE SOGNS

Lokalblad

BEBOERFORENINGEN

Levende landsby 2016

Gensyn med Vesterbølle skole i forbindelse med Levende Landsby

VESTERBØLLE VANDVÆRK
Der indkaldes til generalforsamling i Vesterbølle Vandværk mandag
den 20-3-2017 i Drivhusets Café. Dagsorden ifølge vedtægterne.

BESTYRELSEN:
*
*
*
*
*

Niels Mikkelsen
Hans Dollerup
Freddy Nielsen
Henrik Skammeritz
Claus Hermansen

2118 8499
2022 3250
9864 5658
9864 5498
9864 5655
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BEBOERFORENINGEN

Nyt fra bestyrelsen
Foreningen kom ud af 2015 med et pænt overskud, og bestyrelsen
har drøftet, hvordan overskuddet kan anvendes til glæde for byens
beboere. Valget er dels faldet på nogle reparationer og forbedringer,
som længe har trængt, og dels på et par nyanskaffelser.
Petanquebanen fik ny belægning kort før sankt hans, og herudover
har vi besluttet at udskifte hegnet til legepladsen og kanten på sandkassen. Nyanskaffelserne er dels et skab til glas og service i Sognehuset, som giver bedre mulighed for opbevaring, og dels nye bannere
til Levende Landsby, som er produceret i samarbejde med Foreningen til Levendegørelse af Landsbykulturen i Vesthimmerland.
For at styrke fællesskabet i byen har vi desuden valgt at anvende en
del af overskuddet til en løvfaldsfest for foreningens medlemmer
med fællesspisning og hyggeligt samvær. I den forbindelse vil vi også genoplive kagebagningskonkurrencen, som har været savnet af
flere, og den traditionsrige overrækkelse af ”Den Gyldne Kagerulle”.
Er man endnu ikke medlem af foreningen, kan det stadig nås.
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til Hanne Kudahl.
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BEBOERFORENINGEN

Løvfaldsfest
Fredag den 14. oktober kl. 19.00 i Sognehuset. Menuen består af
forret og steg med tilbehør fra Drivhuset.
Desserten består af kaffebord med kagebuffet.
Deltagelse er gratis for foreningens medlemmer. Max 60 deltagere.
Tilmelding til Hanne eller Kirsten senest den 7. oktober. Giv gerne
besked, om du/I ønsker at deltage i kagebagningskonkurrencen.

Sms-kæde
Vil du gerne have besked om foreningens arrangementer?
Send en sms til Hanne på 24251218, så får du besked, når der sker
noget i foreningen. Og send gerne videre til din nabo!

Badminton
Der er stadig mulighed for at spille badminton
i efterskolens hal.
Det er tirsdage og torsdage mellem 18.15 og
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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Julefrokost
Fredag den 25. november kl. 18.30 i Sognehuset.
Drikkevarer medbringes. Foreningen er vært ved
snapsen. Pris 75 kr.
Medbring en lille gave til pakkespil; pris ca. 20 kr.
Tilmelding til Hanne eller Kirsten senest mandag den 21. november.

Juletræstænding
Søndag den 27. november kl. 15.00.
Vi begynder med en kort gudstjeneste i
kirken. Herefter er beboerforeningen vært
ved sodavand, gløgg og æbleskiver i
Sognehuset.
Ca. kl. 16 tænder vi traditionen tro byens
juletræ på hjørnet af Tolshøj og Korsholmvej

Inspiration til jule- og
vinterdekorationer
Mandag den 12. december kl. 19.00 i Sognehuset.
Inspirationsaften over temaet kreative ”jule- og vinterdekorationer”
ved Rikke Kovsted.
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DRIVHUSET

Høstmarked 4. september kl. 10-17
Der afholdes høstmarked med foredrag ved økopionererne, Ingelis
og Åge Dissing kl. 10-11.
Drivhuset var medvirkende ved økologiens start i 80érne. Nu er økologien på dagsordenen og godkendt i EU. Alle supermarkeder har
økologi på hylderne og Brugsen har
haft det siden 1994.
Zoneterapeuten, Tove fra Sundstrup vil
tilbyde en oplevelse.
Eva giver markvandring kl. 14 ved
flagstangen.
Åben i cafe og butik, smagsprøver fra
Thise mejeri.

Fredags café
9. september, 7. oktober, 4. november, 25. november
Der serveres normalt en buffet bestående af
5-7 retter inspireret af årstidens grøntsager.
Hovedretten serveres mellem kl. 18 og 20
Menuen fastsættes en uges tid før.
Husk at bestille bord. Tlf. 98645655

Lørdags-brunch 5. november, 26. november
Der serveres brunch kl. 11-13.
Tilmelding på tlf. 98645655
Drivhuset leverer Økologi ved din dør – ring 98645655
eller mail jylland@post12.tele.dk eller www.drivhuset-eva.dk
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Skolestart
Vesterbølle Efterskole har netop budt velkommen til
det nye elevhold på 92 elever. Det er det største antal i
efterskolens historie. Ved samme lejlighed
har vi ansat to medarbejdere.
Signe Støy Boisen, som skal være støttelærer samt undervise i rytmisk gymnastik og
idræt (til højre). Ditte Bredtoft, som skal undervise i
dansk, engelsk og pigefodbold (til venstre).
En lille bonusinfo. Lærer Eva og hendes kæreste Jens
flytter ind på Tolshøj 6.

Jubilæum

Else Laursen har i august været lærer
på Vesterbølle Efterskole i 30 år og
har således fejret jubilæum. Det gjorde hun sammen med Kirsten Ladekarl, som sidste år officielt havde 30
års jubilæum. Festlighederne tog
form som en reception for dem begge
med et stort fremmøde af såvel nuværende og tidligere kollegaer samt
venner og familie.

Den kommende tid
Søndag den 25. september er der Efterskolernes dag landet over, og
vi slår således dørene op for alle interesserede.
Torsdag den 10. november afholdes der cykelrally, hvor eleverne rejser midler til deres fag ”Ud i verden”
Uge 48 er der musicaluge, hvor alle interesserede er velkomne til
forestilling torsdag den 1. december kl. 19.30
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AKTIVITETSKALENDER
Søndag

4/9

kl. 10-17 Høstmarked i Drivhuset

Fredag

9/9

kl. 18.00 Fredags café i Drivhuset

Tirsdag

13/9

kl. 19.30 Menighedsrådets Orienterings– og
opstillingsmøde i Sognehuset

Søndag

25/9

kl. 11.00 Høstgudstjeneste med kirkefrokost
og skovtur

Fredag

7/10

kl. 18.00 Fredags Café i Drivhuset

Fredag

14/10

kl. 19.00 Løvfaldsfest i Sognehuset

Fredag

4/11

kl. 18.00 Fredagscafé i Drivhuset

Lørdag

5/11

kl. 11.00 Brunch i Drivhuset

Fredag

25/11

kl. 18.30 Julefrokost i Sognehuset

Fredag

25/11

kl. 18.00 Fredagscafé i Drivhuset

Lørdag

26/11

kl. 11.00 Brunch i Drivhuset

Søndag

27/11

kl. 15.00 Gudstjeneste/juletræstænding

Torsdag

1/12

Mandag

12/12

kl. 19.30 Musical på Vesterbølle efterskole
kl. 19.00 Inspiration til julepynt i Sognehuset
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GUDSTJENESTER

Vesterbølle kirke

4. september
11. september
18. september
25. september

15. søn. eft. Trinitatis
16. søn. eft. Trinitatis
17. søn. eft. Trinitatis
18. søn. eft. Trinitatis

11.00
9.45
ingen
11.00 (1)

2. oktober
9. oktober
16. oktober
23. oktober
30. oktober

19. søn. eft. Trinitatis
20. søn. eft. Trinitatis
21. søn. eft. Trinitatis
22. søn. eft. Trinitatis
23. søn. eft. Trinitatis

ingen
11.00
19.30 (2)
11.00
ingen

6. november
13. november
20. november
27. november

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

11.00 (3)
ingen
9.45
15.00 (4)

(1)
(2)
(3)
(4)

Høstgudstjeneste, kirkefrokost og skovtur. Se kirkesiderne.
Vejgudstjeneste. Se kirkesiderne.
Allehelgens-gudstjeneste. Se kirkesiderne.
Gløgg og juletræstænding. Se kirkesiderne.
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KIRKEN
Ferie, kurser m.v.

Kirkebil
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 Farsø Taxi.
Bilen bestilles dagen før inden
kl. 12.00, på tlf. 98 63 11 82 for at de kan tilrettelægge
kørslen.

17.-18. september.
Embedet passes af: Asger Nielsen,
astni@km.dk eller
tlf: 98645558.
10.-12. oktober (Konference).
Embedet passes af : Asger Nielsen
(se ovenfor)
28.-30. oktober.
Embedet passes af: Niels Peter
Sørensen, nps@km.dk eller
tlf: 98641860.
8.-13. november.
Embedet passes af: Line Børding,
lkz@km.dk eller tlf: 98649002.
21.-25.november (Konference).
Embedet passes af Niels Peter
Sørensen (se ovenfor)
Thomas Felter

Menighedsrådet

Siden sidst
Døbt i Vesterbølle kirke:

Menighedsråd
Kirsten Dollerup, formand
Heidi Dyrvig Jensen, sekretær
Mette Dollerup, kasserer
Asta Elkær, kirkeværge

Marie Borg Lillethorup
Ørnevej 22, Farsø
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KIRKEN

Alle Helgen-gudstjeneste
Det er blevet en skik at vi ved gudstjenesten Alle Helgens søndag
retter særlig opmærksomhed mod dem, vi har mistet, ved at læse
navnene op på dem, der er døde og/eller begravet i sognet siden sidste Alle Helgen. Her i sognet er det også blevet en tradition, at alle i
løbet af gudstjenesten kan tænde et lys for dem, de savner mest uanset hvor længe det er siden.

Konfirmationsdatoer
Konfirmationen i Vesterbølle kirke falder i udgangspunktet på søndag efter Bededag. Da der sjældent er ret mange konfirmander i
Vesterbølle, er jeg imidlertid meget villig til at flytte konfirmationsdagen, hvis der er enighed om det.
I 2017 er forældrene enedes om at holde konfirmationen lørdag
den 13. maj kl. 11.00, så sådan bliver det.
I 2018 falder søndag efter Bededag den 27. april. Hvis der er andre
ønsker, så ring eller skriv, så vi kan få talt om det i god tid.
Thomas Felter

1. søndag i advent – med gløgg, æbleskiver
og juletræstænding
Der er blevet opbygget en god tradition for gudstjeneste kl. 15.00
med efterfølgende gløgg i Sognehuset og tænding af byens juletræ.
Sådan bliver det også i år.
Gudstjenesten forventes at vare ca. 40 minutter, så vi er vel klar til at
gå ned og tænde juletræet på hjørnet af Tolshøj og Korsholmvej
omkring kl. 16.
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KIRKEN

Høstgudstjeneste med kirkefrokost og skovtur
Søndag den 25. september kl. 11.00 holder vi høstgudstjeneste. Også i år vil der være indsamling til kirkelige organisationer, der på den ene eller anden måde giver en hjælpende
hånd til nogle af dem, der har det svært i Danmark. Tak for
en god gave til det formål.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet værter for en frokost i
Sognehuset.

Som noget nyt har vi i år spurgt tidligere skovfoged Adolf
Bech Pedersen om at guide os på en tur gennem Præstegårdsskoven, der er en del af Vesterbølle Plantage. Efter frokosten
kører vi i private biler til skoven, hvor vi bliver vist rundt.
Arrangementet slutter efter rundvisningen. Vi håber at mange
har lyst til at være med!
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Vejgudstjeneste

De såkaldte ”vejgudstjenester” går simpelthen ud på at forskellige vejes beboere – alle dem, der har lyst – planlægger og medvirker ved en aftengudstjeneste. Det har tidligere været beboere fra
Sognevejen hhv. Tolshøj, Katbakken og Vejgrenen.
Denne gang er turen kommet til beboerne på Korsholmvej, Mosegårdsvej og Glerupvej, som er inviteret til at medvirke ved gudstjenesten den 16. oktober kl. 19.30.
Der er planlægningsmøde i kirken tirsdag den 4. oktober kl. 19.30.
Man må meget gerne komme til planlægningsmødet selv om man
ikke har lyst til at medvirke i gudstjenesten. Og selvfølgelig også
meget gerne komme til gudstjenesten selv om man ikke har været
med i planlægningen.

Ny folder om
kirken
Mange besøgende har efterspurgt en
folder om kirken.
Menighedsrådet har derfor spurgt Kristian Nielsen og Irene Sødinge
om de havde lyst til at stå for tekst og layout til en sådan. Det er der
kommet en fin lille tryksag på 8 sider ud af. Den ligger nu klar i kirken. Tag gerne et eksemplar med hjem.
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Menighedsrådets orienterings– og opstillingsmøde
I år er der valg til menighedsrådene i Danmark. Kirkeministeriet har
opfordret til at opstillingsmøderne til valget holdes på den samme
dato i hele landet: nemlig den 13. september.
Det er samtidig et lovkrav, at menighedsrådet hvert år holder et møde, hvor det orienterer om sit arbejde og fremtidige planer. I år har vi
derfor slået de to ting sammen, således at der bliver ét møde, der foregår i Sognehuset. Mødet begynder kl. 19.30 og har følgende dagsorden:
*
*
*
*
*
*

Velkomst /sang
Orientering fra menighedsrådet
Regler for opstilling til rådet
Opstilling af liste/valg/optælling
Kaffe
Afslutning/sang

Det siddende menighedsråd er villige til genvalg bortset fra kasserer
Mette Dollerup, der udtræder. Derudover skal vi gerne have valgt en
suppleant eller to. Vi håber på godt fremmøde og at der er folk i
Vesterbølle, der er villige til at stille op til menighedsrådet.
Menighedsrådet
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En gravsten i Vesterbølle

Kristen Iversen, født 2. marts 1898 - død 17. februar 1987
Dorthea Dalsgaard Iversen, født 8. januar 1902 – død 11. januar 1979
Kristen Iversen var født i Knudstrup og blev den 18. juni 1925 gift
med Dorthea Marie Frederiksen Dalsgaard.
Familien fik 4 sønner, Ejnar, Åge, Børge og Bent og 2 døtre, Grethe
og Esther.
Den 21. januar 1941 døde Dortheas far, Niels Frederiksen Dalsgaard
og da der ingen sønner var til at overtage gården beliggende
Tolshøj 4 blev det den ældste datter Dorthea, som overtog den
sammen med sin mand.
To af familiens sønner emigrerede til Canada. Ejnar i 1950 og Åge i
1952.
Kristen Iversen boede på ejendommen indtil sin død i 1987, hvorefter datteren Esther overtog gården.
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RETURADRESSE: Hanne Kudahl, Tolshøj 3, Vesterbølle, 9631 Gedsted
Bestyrelsen for Vesterbølle Sogns Beboerforening
Formand Kirsten Felter, Tolshøj 31 kfe@km.dk
Næst.fmd Bente Mikkelsen, Sognevejen 155
bnmikkelsen@jubii.dk
Kasserer Hanne Kudahl, Tolshøj 3 hannekudahl@mail.dk
Sekretær Mette Lillethorup, Tolshøj 1 lillethorup@dlgmail.dk
Henrik Skammeritz, Katbakken 3
hwskammeritz@gmail.com
Brian Christophersen, Tolshøj 47
brianchristophersen@gmail.com

30955248
22595821
24251218
98645604
29676121
22506011

Vesterbølle Kirke
Sognepræst Thomas G. Felter, Tolshøj 31 tofe@km.dk
98645201
Graver
Kristian Byrialsen Nielsen, Tolshøj 56
60493484
vesterboellekirkegaard@gmail.com
Kirkesanger Kirsten Klitgård Frandsen, Bydamsvej 5, Ålestrup 60485015
hyrdehuset@gmail.com
Organist
Lars-Peder Nyrup Bøgh, Mejsevej 11, Farsø
51331201
pnyrup@gmail.com
Formand
Kirsten Dollerup, Sognevejen 197
98645250
fam.dollerup@hotmail.com
Regnskabs- Cathrine Andersen, Sjøstrupvej 44, Aars
22956557
fører
ca@ca-kontorservice.dk
Kirkeværge Asta Elkjær, Sognevejen 201
24851452
elkaerbjarne@mail.dk
Sognehuset Kirsten Nielsen, Tolshøj 37 tolshoej37@mail.dk
25160420
Lokalbladets redaktør
Hanne Kudahl hannekudahl@mail.dk

2425 1218

