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Inspiration til dekoration af julebordet 

 

Onsdag den 28. november kl. 19.00 - 21.00 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. 

 
Fællesspisning - optakt til foredrag 

 

Torsdag den 10. januar kl. 18.30 
Menighedsrådet inviterer til foredrag med Hans Jørgen Lysholm 
(Se kirkesiderne) - og så vil Beboerforeningen invitere til fælles-
spisning.  Pris 35 kr. pr. person - medbring selv drikkevarer. 
Tilmelding til spisning senest den 5. januar til Karin Hasling                      
på tlf. 21721579. 

 

Walk and talk - søndag eftermiddag 

 

Gå-klubben for alle, der har lyst til at forene motion og socialt   
samvær. Vi går søndag kl. 16.00 fra Sognehuset. Vi går ca. en time, 
mens vi snakker om stort og småt. 
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Spis og smut! 

 

Børn og voksne laver mad og  
spiser sammen i Sognehuset. 
 

Mandag den 7. januar 
Mandag den 4. februar 
Mandag den 4. marts 

 
 
 

Man skiftes til at stå for madlavning og oprydning - og det behøver 
ikke være de samme som både laver mad og rydder op. 
Madholdet mødes kl. 16.00 og spisningen er kl. 17.30 
Arrangementet er slut ca. kl. 19.00 
Pris for deltagelse er 30 kr. for voksne og 20 kr. for børn i alderen           
3-12 år; børn under 3 år gratis. 
Man kan tilmelde sig gennem facebookgruppen ”Aktiv i Vester-
bølle” eller på sms til Rie på tlf: 21714378 

 
   

 

                     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: Der er IKKE en www adresse) 
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Vil du vide, hvad der foregår i Vesterbølle? 

Du kan få besked om alle de spændende ting, der foregår i vores 
dejlige lille by på flere måder - og du kan tilmelde dig en eller         
begge af de følgende: 

 

SMS-kæden: 
Hvis du gerne vil have en hilsen direkte på din telefon, når der sker 
noget i Vesterbølle Beboerforening, kan du sende en SMS til Ann 
Ardal på tlf: 22638194. Disse SMS´er må meget gerne sendes       
videre til din nabo - eller du kan opfordre naboen til at melde sig  
direkte til Ann. 

 

Facebook: 
Hvis du er en af dem, som checker Facebook flere gange om dagen, 
kan du anmode om medlemskab af den lukkede Facebook-gruppe 
”Aktiv i Vesterbølle”. I gruppen bliver Spis og Smut slået op, det er 
her man kan blive mindet om søndagens Walk and Talk, efterlyse 
de redskaber, som man ikke selv har i værkstedet…. eller hvad du 
nu har brug for hjælp til fra andre i vores dejlige lille by. 
Det er Rie Munk Friis og Sonja Kristensen, som er administratorer i  
gruppen. 

Fællesspisning/filmaften for medlemmer 

 

Fredag den 25. januar kl. 18.30 i Sognehuset. 
Pris for spisning 35 kr. pr. person. 
Medbring selv drikkevarer. 

 

Efter spisningen viser vi en af de gode,            
morsomme eller rørende film, der kom ud i 
2018. 

 

Tilmelding til Karin Hasling (tlf. 21721579) senest den 20. januar. 

Generalforsamling i Vesterbølle Vandværk 

 

Der indkaldes til den årlige generalforsamling mandag den 11.marts 
kl. 19.00 i Drivhusets Café. Dagsorden iflg. vedtægterne. 
Forslag til behandling til formand Claus Hermansen, tlf. 20834664. 
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                                 Generalforsamling  
                  Mandag den 25. februar i Sognehuset 

 

Kl. 18.30  Spisning 
Kl. 19.15  Generalforsamling 

 

Dagsorden: 
1: Valg af dirigent og stemmetællere 
2: Formandens beretning 
3: Fremlæggelse af regnskab 
4: Forhandling 
5: Kontingentfastsættelse. Bestyrelsens forslag: Uændret, dvs.    

50 kr. pr. person/125 kr. pr. husstand. 
6: Valg til bestyrelsen. På valg er Aase Møller og Brian Chri-

stophersen og suppleanterne Bettina Mørk og Janneke Peder-
sen. Aase og Brian modtager genvalg.                                                   
Dvs. at der skal vælges to nye medlemmer til bestyrelsen plus 
to suppleanter. 

7: Indkomne forslag. Forslag til behandling fremsendes til for-
manden senest 14 dage før generalforsamlingen. 

8: Levende Landsby 
9: Eventuelt 
Beboerforeningen er vært ved maden og kaffen. Medbring selv 
drikkevarer. Tilmelding senest den 21. februar til Aase (28833920) 
eller Brian (22506011) 

 

Fitness på Vesterbølle Efterskole 

 

Fremover vil det blive muligt for medlemmer af  Vesterbølle Sogns 
Beboerforening at benytte de maskiner, som 
Beboerforeningen og Efterskolen har fået          
bevilget midler til. 
Pris for at benytte maskinerne er kr. 100 pr. 
måned eller 1000 kr. pr. år pr. husstand - plus 
naturligvis medlemskab af Beboerforeningen. 
Kontakt bestyrelsen, hvis du vil høre mere om 
dette tilbud. 
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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 

Julefredags buffet 7. december kl. 18 
Fredags café 1. februar kl. 18 

 

Hovedretten serveres mellem 18.00 og 19.00. 
 
Julesøndags buffet 9. december kl. 13 
Lørdagsbrunch 2. februar kl. 11-14 
Der serveres fra kl. 11.00 og et par timer 
frem. Man kan også komme og drikke en 
kop kaffe og spise lidt kage. 

 

                 

    Bestyrelsen 

 
 
 
 
 
 
 

  *  Niels Mikkelsen           22188499 
  *  Hans Dollerup         20223250 
  *  Freddy Nielsen             98645658 
  *  Jens Dalsgaard             20302211 
  *  Claus Hermansen         20834664 

 

           VESTERBØLLE VANDVÆRK 
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Efterskolernes aften Onsdag den 9. januar kl. 18-21. 

Her har man mulighed for at komme 
og besøge skolen, få en rundvisning 
og en snak med en ansat. Der er ikke 
tilmelding og alle er velkommen. 

  

Gymnastikopvisning 
 
 
 

Torsdag den 7. marts kl. 19.30              
viser vi vores gymnastikopvisning. 
Gratis adgang for alle interessere-
de.  

 

Højskoleaften tirsdag den 9. april kl. 19.30 

 
 

Billetsalget til næste Højskole-
aften sættes snart i gang så hold 
øje med vores hjemmeside 
www.v-e.dk. 
Vi får denne gang besøg af      
Thomas Skov som skal holde    
foredrag om høflighed. 
Sæt kryds i kalenderen tirsdag 
den 9. april kl. 19.30 

Thomas Skov har sat sig for at få høfligheden tilbage. Han ser sig 
selv som et meget høfligt menneske, men med plads til forbedring. 
For høfligheden starter med en selv. 
Oplev Thomas Skovs humoristiske foredrag om høflighed. 
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AKTIVITETSKALENDER 

                           
      
 
 
 
 

  

Onsdag  
 
Søndag  
 
Mandag 
 
Fredag 
  
Søndag 
 
Mandag 
 
Onsdag 
 
Torsdag 
 
 
Fredag 
  
Fredag 
 
Lørdag  
 
Mandag 
 
Mandag 
 
 
Fredag  
 
Søndag 
 
Mandag  
 
Torsdag  
 
Mandag 
 
 
Tirsdag 

   28/11 
 
     2/12 
 
     3/12 
 
     7/12 
 
     9/12 
 
     7/1 
 
     9/1 
 
   10/1 
 
 
   25/1  
 
     1/2 
 
     2/2 
 
     4/2 
 
   25/2 
 
 
     1/3 
   
     3/3  
 
     4/3  
      
     7/3  
 
   11/3 
 
 
     9/4 

kl. 19.00 
 
kl. 15.00 
 
kl. 14-16 
 
kl. 18.00 
 
kl. 13.00 
 
kl. 17.30 
 
kl. 18-21 
 
kl. 18.30 
 
 
kl. 18.30 
 
kl. 18.00 
 
kl. 11.00 
 
kl. 17.30 
 
kl. 18.30 
 
 
kl. 15.30  
 
kl. 13.00 
 
kl. 17.30 
 
kl. 19.30 
 
kl. 19.00 
 
 
kl. 19.30 

Inspiration til julebordet i Sognehuset 
 
Gudstjeneste og juletræstænding 
 
Adventshygge i præstegården 
 
Jule fredagsbuffet i Drivhuset 
 
Jule søndagsbuffet i Drivhuset 
 
Spis og smut i Sognehuset 
 
Efterskolernes aften på VE 
 
Fællesspisning og foredrag 
 i Sognehuset 
 
Fællesspisning og film i Sognehuset 
 
Fredagscafé i Drivhuset 
 
Lørdagsbrunch i Drivhuset 
 
Spis og smut i Sognehuset 
 
Generalforsamling, Vesterbølle Sogns 
Beboerforening i Sognehuset 
 
Detʼ for børn i Sognehuset 
 
Børnegudstjeneste og tøndeslagning 
 
Spis og smut i Sognehuset 
 
Gymnastikopvisning på VE 
 
Generalforsamling i Vesterbølle 
Vandværk i Drivhusets Café 
 
Højskoleaften på VE 
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GUDSTJENESTER 

Vesterbølle kirke 

     

 2. december  1, søndag i advent    15.00   (1) 
 9. december  2. søndag i advent    ingen  
      16. december  3. søndag i advent    11.00 
      23. december  4. søndag i advent      9.30   (2)  
      24. december  Juleaften      16.00 
      25. december  Juledag        9.30   KK 
      26. december  2. Juledag      ingen 
      31. december  Nytårsaften     16.30   (3)  

 

  

          1. januar   Nytårsdag      ingen 
 6. januar   Hellig 3 Kongers søndag   11.00 
      13. januar   1. søndag efter H3K    ingen 
      20. januar   2. søndag efter H3K     9.30   KK 
      27. januar   3. søndag efter H3K    ingen                         

   
        
 

 3. februar   4. søndag efter H3K   11.00 
      10. februar   Sidste søndag efter H3K     9.30   KK 
      17. februar   Septuagesima      ingen 
      24. februar   Seksagesima     11.00 
        3. marts   Fastelavn      13.00  (4) 

   

    (1)   Gløgg og juletræstænding efter gudstjenesten. Se kirkesiderne 
    (2)   Vi synger julen ind. Se kirkesiderne 
    (3)   Der er indsamling til Det Danske Bibelselskab 
    (4)   Familiegudstjeneste og efterfølgende tøndeslagning i Sognehuset. 
            Se kirkesiderne. 
    KK  Kirkekaffe 



Kirkebil 
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KIRKEN 

 

Menighedsråd 

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 

Døbte: 6.-13. december (studieuge) 
12.-13. januar (friweekend) 
23.-24. januar (kursus) 
11.-17. februar (vinterferie) 
I alle fire perioder passes             
embedet af: Asger Nielsen 
astni@km.dk eller tlf: 98645558 

12. august 
Lasse Dollerup Sproegel, 
Aabenraa 

Begravet på Vesterbølle  
kirkegård: 
 14. september 

Karl Viggo Antonsen, 
Gedsted 
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Adventshygge i præstegården 

 

Traditionen tro er der adventshygge i præstegården for alle, der har 
tid og lyst.  
I år er det mandag den 3. december kl. 14-16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi vil snakke, drikke kaffe, synge advents-og julesange og lytte til 
julehistorie, ligesom der bliver plads til et pakkespil efter kaffen. 
Medbring derfor en lille gave til ca. 25 kr. 
Underholdende indslag, en historie at fortælle, en sang, en leg eller 
lignende er også velkomne. 
Vi glæder os til at se en flok dejlige mennesker den 3. december! 
 
         Thomas og Kirsten Felter 

 
Vi synger julen ind 

 

4. søndag i advent er tæt på jul i år, så   
vi holder sang-gudstjeneste kl. 9.30        
i  Vesterbølle kirke. Asger Nielsen og 
jeg er fælles om det (også ved gudstje-
nesten kl. 11 i Gedsted, som bliver på samme måde). Asger og jeg - 
og måske også sanger og organist - vælger og fortæller lidt om vo-
res yndlings-julesalmer, som vi så synger. Kom og vær med til at 
sætte sjælen i julestemning med dejlig sang og musik i kirkens 
smukke rum. 
                                                                                  Thomas Felter 
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Foredrag med Hans Jørgen Lysholm 

 

Torsdag den 10. januar kl. 19.30 holder tidligere forstander på VE, 
Hans Jørgen Lysholm, foredrag om 1. verdenskrig. 

Om foredraget skriver Hans Jørgen Lysholm: 

 

Den 11/11 kl. 11 2018 var det præcis 100 år siden 1. verdenskrig 

sluttede. Foredraget fortæller om optakten til krigen med mordet i 

Sarajevo, de tyske angrebsplaner og krigens første faser. Vi får   

historien om en kæmpestatue i Norge og en jernbanevogns rolle     

i det politiske spil! 

Vi skal også høre om den sønderjyske kirkegård i Braine i Nord-

frankrig - og får et eksempel på en nutidig falsk propaganda med 

relation til Første Verdenskrig. 

Foredraget slutter med Fredsslutningen, dens betingelser og      

følger, samt en kortere redegørelse for Nordslesvigs/

Sønderjyllands muligheder for en afstemning - og genforening. 

Lysholm fortæller, at foredraget er opbygget på 
samtidens billeder og tegninger, egne fotos fra 
slagmarkerne, kirkegårde, historiske steder, kort 
og oversigter. 
Det varer godt en time. 



KIRKEN 
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Detʼ for børn - Fastelavn 

 

Menighedsrådet inviterer igen 
alle børn mellem 5-15 år til et 
lille arrangement i anledning af 
Fastelavn. 
Det foregår fredag den 1. marts i 
Sognehuset kl. 15.30-17.00. 
Forældrene er velkomne hvis I 
har lyst, men måske de hellere vil have en frieftermiddag! 
Vi laver et fastelavnsris med katte, masker og silkepapirsstrimler 
mens vi hygger med kage og saft og måske en lille historie.              
Vi slutter med at gå op til kirken og pynte den til familiegudstjene-
sten om søndagen, den 3. marts kl. 13.00, hvor vi selvfølgelig         
håber at se en masse børn. 
Der er tilmelding senest tirsdag den 26. februar på Facebook under 
Vesterbølle Kirke eller til Asta Elkær: 24 85 14 52 
 
                                                                               Menighedsrådet 

 

Månedens salme fra tillægget ”100 Salmer” 

 

Vi springer december over, hvor vi synger lidt forskelligt nyt. 
 
Januar:    800 Det var så underligt klart i nat 
Februar:  862 Gå i mørket med lyset 

 
Juletræstænding 1. søndag i advent 
 
 

Vi starter med gudstjeneste kl. 15.00 og tænder det 
første lys i kirkens adventskrans. 
Efter gudstjenesten er der gløgg og æbleskiver i 
Sognehuset, før vi under klokkeklang går ned og 
tænder juletræet på hjørnet af Tolshøj/Korsholmvej. 
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Fastelavn med børnegudstjeneste og tøndeslagning 

 

Det var dejligt at se den gode opbakning til fastelavnsarrangementet 
sidste år. 
Derfor vil vi også i år fastholde 
den gamle fastelavns-tradition 
med en børnegudstjeneste i  
kirken og efterfølgende              
tønde-slagning i  Sognehuset, 
hvor der også vil være lidt             
spiseligt og drikkeligt. 
Det er søndag den 3. marts kl. 13.00.  
Gudstjenesten varer ca. 30 minutter. 
 
 

Tøndeslagningen i Sognehuset er således fra ca. kl. 13.30. 
Læg mærke til at fredagen forinden, den 1. marts, har menighedsrå-
det lavet et lille arrangement for børn i Vesterbølle. 
Se andet steds i bladet. 
 
                                                                               Menighedsrådet  
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Februar måneds salme er ”Gå i mørket med lyset”. Den er skrevet 
af Sten Kaalø - oprindeligt til afsyngning under pilgrimsvandringer, 
men er hurtigt blevet kendt og afholdt - og bruges nu i mange      
forskellige sammenhænge. Konfirmanderne elsker den og den er fin 
i hele adventstiden og er også velegnet som udgangssalme ved 
gudstjenesten. Den har sin styrke i den enkle og nærmest meditative 
gentagelse. Vi bliver sendt ud af kirken med lys og trøst om, at vi 
ikke går alene. Vi bliver sendt ud med håb og pligt til at dele livet 
med hinanden. Vi bliver sendt ud som medvandrere blandt dem,  
der har brug for os. Vi bliver kort sagt sendt ud af kirken som lys i 
verden. Det lys, som kommer fra Gud, bliver til virkelighed, når vi 
går ud og deler det med hinanden. 
 

 
 1. 

 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 

Gå i mørket med lyset 
Gå i visheden om 
ikke at gå alene. 
Gå med lyset. Kom! 
 
Gå for andre med håbet. 
Gå mellem skred og fald. 
Gå i flakkende skygger. 
Gå - mærk at vi skal! 
 
Gå med sultne og trætte. 
Gå - vær den anden nær. 
Åbenbaring og nåde. 
Gå - Kristus er her! 
 
Gå, så bange, med modet. 
Gå med alt hvad du tror. 
Natten bliver lys som dagen. 
Gå på Herrens ord! 

Sten Kaalø, 2010 
Melodi: Erling Lindgren, 2010 

5. 
 
 
 
 
6. 

Gå - føl livet begynde. 
Gå med budskab om fred. 
Gå - lad hjerterne synge. 
Gå med kærlighed! 
 
Gå i mørket med lyset. 
Gå i visheden om 
ikke at gå alene 
Gå med lyset. Kom! 
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