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BEBOERFORENINGEN 

Evaluering af Levende Landsby 
Levende Landsby blev i år afholdt for 10. gang. På evalueringsmødet 
den 12. august var der mulighed for, at beboerforeningens medlem-
mer kunne give deres mening om arrangementet til kende.  
I anledning af jubilæet havde foreningen taget initiativ til en række 
nye aktiviteter, som blev taget rigtig godt imod af de besøgende. Der 
var stor interesse for de opsatte skilte, som fortalte om de enkelte hu-
ses historie, og plancherne i kirkens våbenhus med gamle skole- og 
konfirmationsbilleder blev studeret flittigt. ”Billedbioen” i kapellet 
viste historiske billeder fra Vesterbølle, og kunstudstillingen i kirken 
var i år suppleret med rundvisning og mulighed for besøg i kirketår-
net. På en stand kunne man lære om slægtsforskning, og på Hougaar-
den var der bl.a. ”klappeko” på gårdspladsen, ild på komfuret og 
småkager i ovnen. I vævestuen blev der vist film om høsten i gamle 
dage, mens børnene kunne dyppe stearinlys i bryggerset eller flette 
armbånd. Lørdag eftermiddag var der mulighed for at stege æbler 
over bål i haven – en aktivitet, der dog krævede en del tålmodighed 
af deltagerne, og som nok skal justeres en smule til næste år! Også 
Madam Blås café i Sognehuset, hvor der blev serveret nybagt kringle 
og kaffe i guldrandede kopper, var en succes, som der var enighed 
om at gentage til næste år. Økonomien ved beboerforeningens salg 
ser ud til at ramme sidste års niveau.  
På mødet var der bred enighed om, at de nye tiltag generelt havde 

været en stor succes, og at mange af aktiviteterne kan udvikles og ud-

bygges til næste år. Er der nogen, der har ideer til boder eller aktivite-

ter vil beboerforeningens bestyrelse gerne være behjælpelig med or-

ganiseringen, sådan at resultatet bliver en flot helhed.  

         Bestyrelsen for beboerforeningen 



Fællesspisning & spille-aften 

fredag	den	10.	oktober	kl.	18.30		

i	Madam	Blås	Cafe	(Sognehuset)	

Vi starter med fællesspisning. Efter maden er der mulighed for at slå 
naboen i et spil og hygge sig sammen ved bordene. Medbring spil, så 
vi har noget at spille med, eller strikketøj, hvis du har mere lyst til 
kreative sysler. 
Der bliver serveret kaffe i løbet af aftenen. 
Pris 25 kr. 
Tilmelding senest mandag den 6. oktober til Kirsten 9864 5201 eller 
Mette Lillethorup 9864 5604 eller på mail (se bagsiden). 
Skulle der være nogen af jer, der vil stå for/ eller give en hjælpende 

hånd med  madlavningen, er I meget velkomne til at give besked til 

enten Kirsten eller Mette. 

Julefrokost 
Fredag den 28. november 

kl. 19.00 i Sognehuset 
 
Beboerforeningen giver snapsen, men el-
lers skal man selv have drikkevarer med. 
Pris 75 kr. 
 
Husk at medbringe en 
pakke til pakkespillet. 
Pris max 20 kr. 
 

Tilmelding senest den 

23. november til Hanne 

eller Mette  

BEBOERFORENINGEN 
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Vi håber at kunne præsen-
tere følgende  
 

MENU 
∗ sild med karrysalat 

∗ fiskefilet 

∗ stegte sild 

∗ æbleflæsk 

∗ ribbensteg 

∗ leverpostej 

∗ skinke med grønlang-

kål & brunede kartof-

ler 

∗ ris á la mande 

∗ småkager til kaffen 
 

(med velvillighed fra de sæd-
vanlige leverandører) 
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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. 

Kontingent 
Kontingent for 2014 kan indsættes på kontonr. 2560 3000020280 
eller indbetales kontant til Mette Lillethorup. 

Satser: 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. 

Inspirationsaften 
 

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

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 hu-

ske at rydde op efter sig. 

Badminton er aflyst i ferier, og hvis der er ar-

rangementer 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 

Fredags-café 

 5. september og  3. 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  

 

Lørdagsbrunch lørdag den 4. oktober kl. 11 
Tilmelding nødvendig. 

Vegetarisk madkursus  
 
Søndag den 5. oktober 2014 kl. 13.00 til 18.00 
 
Eva Bjerrum underviser i fremstilling og spisning af VEGETARISK 
ØKOLOGISK MAD. Undervisningen vil foregå i en indbydende 
atmosfære, og der vil være tid til at stille spørgsmål. 
 
Tilmelding nødvendig på tlf. 9864 5655 

Økologisk høstmarked  
Søndag den 31.08 kl. 11-17  

Der bliver åben café med frokosttallerken, 
kage, kaffe og te. 
Butikken er åben med nybagt brød, friske  
grønsager og købmandsvarer. 



 
 
 

Vi har i år budt velkommen til 80 forventningsfulde elever og har 
dermed fuldt hus. Samtidig har vi fået installeret en pavillon, som 
anvendes til elevværelser. 

Søndag d. 28. september åbner vi dørene til Efterskolernes dag fra 
kl. 13.00-20.00. 

Uge 44 har vi musicaluge og inviterer til forestilling torsdag d. 30. 
oktober kl. 19.30. Alle er velkomne. 
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Mælkekusken på arbejde til Levende Landsby. 
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AKTIVITETSKALENDER 

 
 
Søndag d. 31.august kl. 11-17 Økologisk høstmarked 
 
Fredag d. 5.september kl. 18 Caféaften i Drivhuset (tilmelding) 
 
Søndag d.28.september kl.13 Åbent hus på Vesterbølle Efterskole 
 
Fredag d. 3.oktober kl.18 Caféaften i Drivhuset (tilmelding) 
 
Lørdag d. 4.oktober kl. 11.00 Lørdags-brunch i Drivhuset 
 (tilmelding) 
 
Søndag d. 5.oktober kl. 13-18  Vegetarisk madkursus i Drivhuset
 (tilmelding) 
 
Fredag d.10.oktober  kl. 18.30 Fællesspisning og spilleaften 
 i Madam Blås Café 
 
Onsdag d.22.oktober kl. 19.30 Kirkekoncert med Nielsen og Vase 
 
Torsdag d.30.oktober kl.19.30 Musical på Vesterbølle Efterskole 
 
Fredag d.28.november kl.19 Julefrokost i Sognehuset 
 (tilmelding) 
 
Søndag d.30.november kl.15 Gudtjeneste og juletræstænding 
 
Mandag d. 8.december kl.19 Juledekorations-inspiration i  
 Sognehuset 
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GUDSTJENESTER 

 

Vesterbølle Kirke 

  

  7. september  12. søn. e. Trinitatis ingen 
14. september  13. søn. e. Trinitatis 10.30 * 
21. september  14. søn. e. Trinitatis 10.30 (1) * 
28. september  15. søn. e. Trinitatis 10.30 (2) * 

 

  5. oktober   16. søn. e. Trinitatis ingen 
12. oktober   17. søn. e. Trinitatis 10.30 
19. oktober   18. søn. e. Trinitatis ingen 
26. oktober   19. søn. e. Trinitatis 10.30  

  

  2. november  Alle Helgens dag  10.30 (3) 
 9. november   21. søn. e. Trinitatis ingen  
16. november  22. søn. e. Trinitatis 10.30 
23. november  Sidste søn. i kirkeåret 10.30 (4) 
30. november  1. søn. i advent  15.00 (5) 

(1) Høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost. Se kirkesiderne 
(2) Projekt ”Fyld Danmarks Kirker”. Se kirkesiderne. 
(3) Allehelgens-gudstjeneste. Se kirkesiderne 
(4) Ungdomsgudstjeneste i hallen på Vesterbølle Efterskole. 
(5) Kort gudstjeneste i kirken med efterfølgende æbleskiver og gløgg i Sogne-
huset og tænding af byens juletræ på hjørnet af Tolshøj kl. ca. 16.00 
 
* = Gudstjenesterne foregår i Sognehuset 



Kirkebil 

Jeg er på kursus og har friweek-
end d. 1-7/9 hvor Line Børding fra 
Simested passer embedet.  
Hun træffes på lkz@km.dk eller 
tlf: 9864 9002.  
Jeg har friweekend d. 3-5/10 og er 
til konference d. 4-9/11. I disse to 
perioder passes embedet af Niels 
Peter Sørensen fra Aalestrup. Han 
træffes på nps@km.dk eller tlf: 
9864 1860  

Thomas Felter 

Ferie og fravær 
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Siden sidst 

KIRKEN 

Døbte i Vesterbølle kirke: 

  6/7:  Mingus Skov Larsen,  
          Bellisvej 3, Skanderborg 
27/7:  Emilie Lillethorup,  
  Nygade 9, Farsø 
Viede i Vesterbølle kirke: 

31/5:  Annitta Hole og  
  Steffen Just Kristensen,  
  Svingelbjergvej 36,  
  Svingelbjerg 
Bisatte: 

26/6: Kenneth Vedel 
Kisbye, Tinghøjgade 69, 
Saltum. 
11/7: Berrit Riisberg  
Nielsen, Korsholmvej  

     114, Glerup. 

Menighedsråd 

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

Der kan bestilles kirkebil til alle 
højmesser.  

Kirken betaler for bilen, men 
man 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 lavet en 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. 

            Menighedsrådet. 
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KIRKEN 

Renovering af  
kirke og kirkegård 

Det går indtil videre nogenlunde 
planmæssigt med vore to store 
renoveringsprojekter i 
henholdsvis kirken og på 
kirkegården. 
I kirken er murerfirmaet Carsten 
Christensen i gang med at udbedre 
alle revner, nedvaske vægge og 
loft og til sidst kalke hele kirken 
indvendig. ALT er derfor dækket 
ned og pakket ind og et kæmpe 
stillads fylder hele skibet. 
På kirkegården er Skårup Anlæg i 
gang med at fælde træer, rykke 
hække op, lave trapper og porte 
og nye gangstier og plante nye 
hække.  

Landskabsarkitekt Hanne 
Egebjerg fra Aalborg er sat på 
opgaven – og vi i 
menighedsrådet synes det tegner 
til at blive rigtig flot og 
vellykket. Det har vist sig, at vi 
har penge nok fra salget af 
præstegårdsjorden til også at få 
ordnet en del på nordsiden. Det 
bliver også gjort af Skårup 
Anlæg, når området foran kirken 
(sydsiden) er færdig. Desværre er 
leveringen af granitten til 
belægningen blevet forsinket. Vi 
håber ikke det forsinker det 
samlede projekt ret meget. Vi 
regner fortsat med at kunne holde 
gudstjenester i kirken fra den 12. 
oktober. 

Menighedsrådet 



Kirkekoncert 
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KIRKEN 

Duoen Niels Peter Nielsen og Poul Vase 

Onsdag d. 22. oktober kl. 19.30 
er der koncert i Vesterbølle kirke 
med Niels Peter Nielsen og Poul 
Vase. De skriver selv:  
”Smag den græske tzatziki, den 
parisiske café au lait, den skotske 
whisky eller mærk præriens 
varme vind, Hawaiis strande og 
østens fugtige hede, når Poul 
Vase og Niels Peter Nielsen tager 
publikum med på et musikalsk 
strejftog kloden rundt, med små 
afstikkere til drømme- og 
fantasiland.”  

Duoen er kendt for deres fine 
instrumentalspil og flerstemmige 
sang, bundet sammen af 
småfortællinger og godt humør. 
Instrumenteringen er harmonika, 
guitar, banjo og mandolin, og 
repertoiret består af hvad som 
helst, der klinger på de til 
rådighed stående instrumenter. 
Efter koncerten er 
menighedsrådet værter for en 
lille forfriskning i kirken. Alle er 
velkomne og det hele er ganske 
gratis! 



KIRKEN 

Alle Helgen-
gudstjeneste 
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Søndag d. 21. september holder 
vi høstgudstjeneste. Også i år vil 
der være indsamling til nogle kir-
kelige 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. 

Efter gudstjenesten er menig-
hedsrådet værter for en frokost i 
Sognehuset. Men da vi i forvejen 
holder gudstjenesten dér, vil det i 
år måske blive noget med en 
gudstjeneste omkring de dække-
de borde! Vi må se, hvordan det 
kan spænde af – og vi håber at 
rigtig mange vil slutte op om 
høstgudstjenesten og den efter-
følgende fællesspisning. 

Høstgudstjeneste 

med kirkefrokost   

Det er blevet en skik at der ved 
gudstjenesten Alle Helgens 
søndag rettes særlig opmærk-
somhed mod dem, vi har mi-
stet. Vi vil derfor også i år ved 
denne gudstjeneste mindes vore 
afdøde og læse navnene op på 
dem, der er døde og/eller be-
gravet i sognet siden sidste Alle 
Helgen. Under gudstjenesten 
tændes et lys for de mistede, 
som efterfølgende kan sættes 
på gravstedet. 

Jeg har tidligere meddelt, at fra 
og med 2014 falder konfirmatio-
nen i Vesterbølle kirke på søn-
dag 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.  
Ring eller skriv, så vi kan få talt 
om det i god tid. 

Thomas Felter 

Konfirmationsdatoer 

Gudstjeneste i Sognehuset 



KIRKEN 
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I fem år har initiativet Fyld 
Danmarks Kirker arbejdet for at 
øge kirkegangen den sidste søn-
dag i september – og i alminde-
lighed. Fyld Danmarks Kirker 
handler nemlig ikke om det an-
derledes, men om at slå et slag 
for søndagens almindelige høj-
messe. Opfordringen lyder på at 
planlægge at gå i kirke denne 
søndag og invitere familie, na-
boer og venner med. Det kan 
dermed blive en god, fælles op-
levelse, som kan få flere til at gå 
i kirke også uden for jul og an-
dre højtider. Der kan læses mere 
om projektet på hjemmesiden: 
www.fyldkirken.dk. 
Den 28. september er den sidste 
gudstjeneste der foregår i Sog-
nehuset. Så tag familien og na-
boen under armen og kom med 
til en gudstjeneste i anderledes 
omgivelser, inden kirken åbner 
igen den 12. oktober. 

Fyld Danmarks  
Kirker 

Næstsidste weekend i november er 
Vesterbølle Efterskole rammen om 
en konfirmandlejr. Søndag den 23. 
november holdes der ungdoms-
gudstjeneste i hallen på VE, da der 
forventes over 200 deltagere – og 
det kan kirken ikke rumme.  
Men da det er sognets søndags-
gudstjeneste, der blot er flyttet, er 
alle fra sognet, der har lyst til at 
komme med, selvfølgelig hjertelig 
velkomne. 

12. november 19:30 – ca. 21:30.  
Vi får besøg af Mette Dollerup og 
Janni Nybo, der i februar 2014 var 
i det fattige land Sierra Leone i 
Vestafrika. Her deltog de i Vester-
bølle Efterskoles projekt ”Ud I 
Verden”. Projektet bestod af hjæl-
pearbejde på Masanga hospitalet, 
der ligger midt i Sierra Leone. De 
vil vise billeder og fortælle om 
rejsen og deres oplevelser. De vil 
give et indblik i hospitalets arbej-
de, samt kort fortælle om landets 
problemer. Der vil blive lejlighed 
til at stille spørgsmål og aftenen 
slutter med kaffe.    

Foredrag 

Ungdoms-
gudstjeneste 

Janni og Mette i Sierra Leone 



KIRKEN 
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Fjernelse af gamle gravsten 

I forbindelse med renovering af 
den nordlige del af kirkegården, 
ser vi os nødsaget til at fjerne en 
del af de hensatte gravminder. 
De, der ikke fjernes, vil blive 
omplaceret på kirkegården. 
De gravminder vi påtænker 
fjernet, offentliggøres her 
nedenfor med oplysning om det 
øverste navn der står på stenen. 
Hvis der er indsigelse mod 
fjernelse af et minde, skal det ske 
skriftligt inden den 20/9 2014 til 
kirkeværge Kristian Byrialsen 
Nielsen, Tolshøj 56, 9631 
Gedsted. Spørgsmål til dette kan 
også rettes til ham på tlf: 9864 
5230 eller til Asta Elkær på tlf: 
2485 1452. 
 
Der kan ses billeder af mange af 
stenene ved at søge på navnet på 
denne hjemmeside : http://
www.danskkgindex.dk/
vesterboelle/ 

Menighedsrådet  

Gravminder, der påtænkes 
fjernet: 
Maren Nielsen, Byrial Sørensen, 

Jens Andersen Rind, Karen M. 

Nielsen, Karen Rasborg Sørensen, 

Jens Chr. Jensen, Leni Jensen, 

Søren Christian Mikkelsen,  

Jan Jensen, Osvald Nielsen, 

Henny, Kristen Knudsen, Jens 

Chr. Kristensen, Jens Poulsen, 

Ane Eggertsen, Jens Klotrup 

Jensen, Thomas Jensen, Maren 

Jensen, Karen Marie Jensen, 

Mogens Mogensen, Maren Lund 

Mogensen, Søren Chr. Nielsen, 

Kristine Poulsen, Jensine Kristine 

Andersen, Anders Rind, Helga 

Jensen, Maren Kristensen,  

Ane Dusine Sørensen, Mads Chr. 

Jensen, Otto Nielsen, Kristine 

Nielsen, Marie Pedersen, 

Margrethe Pedersen, Lars 

Dahlsen, Jakob Lund, Peder Th. 

Pedersen, Viggo Madsen, Mads 

Chr. Madsen, Magda Madsen, 

Chr. Andersen, Simon Iversen, 

Marie Magdalene 

Chrestensen, Niels Nielsen, Stinne 

Jensen, Harald M. 

Jensen, Johanne K. Nielsen,  

Th. Johansen, Niels Binderup, 

Kirsten Ulstrup, Jens Ulstrup 



Lokalbladets redaktør 

Else & Orla Jokumsen, Mail: jokumsen@live.dk                      Tlf. 2285 5061 

Vesterbølle Kirke 

Sognepræst Thomas G. Felter, Tolshøj 31 9864 5201 
 tofe@km.dk 

Graver Vivi Philipsen, Møllevang 17, 9600 Aars 6049 3484 
 viviannphilipsen@hotmail.com                                                                              
 Træffes tirsdag-fredag kl. 10-14                                 

Kirkesanger  Henrik Felter, Tolshøj 31 2293 5201 

Organist Vita Nielsen, Thyrasvej 19, 9640 Farsø 9863 1372 

Fmd. m. rådet Kirsten Dollerup,  Sognevejen 197 9864 5250 
 fam.dollerup@hotmail.com 

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

Kirkeværge Kristian Byrialsen Nielsen 9864 5230 

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 

RETURADRESSE:  Orla Jokumsen, Sognevejen 236, 9620 Aalestrup 


