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Brunch og legedag 

 

Vi indbyder igen i år til en dag, hvor nye og gamle ”vesterbøller” 
kan lære hinanden lidt bedre at kende. 
Lørdag den 27. oktober kl. 10.00 mødes vi til brunch og hyggeligt 
samvær i Sognehuset. Hvis vejret er til det (og afbrændingsforbud-
det er ophævet), tænder vi grillen og bager pandekager og rister 
små pølser. 
Når vi har spist, vil der være leg og aktiviteter for hele familien i et 
par timer, eller så længe, man orker. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Har man mere lyst til at blive hængende over kaffen og snakke     
videre, er der også mulighed for det. 
Beboerforeningen sørger for det spiselige, og vi finder nogen, som 
står for legeprogrammet. 
Hvis vejret ikke er til udendørs aktiviteter, rykker vi ind i eftersko-
lens hal. 
Deltagelse er gratis, og man kan deltage så kort eller lang tid, man 
har lyst. 
Tilmelding af hensyn til spisningen til Karin Hasling senest onsdag 
den 24. oktober. 

Sms-kæde 

 

Vil du gerne have besked om foreningens arrangementer? 
Send en sms til Ann Ardal på 22638194, så får du besked,           
når der sker noget i foreningen. Og send gerne videre til din nabo! 
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BEBOERFORENINGEN 

 

Spis og smut! 

 

Børn og voksne laver mad og  
spiser sammen i Sognehuset. 

6 
Mandag den 3.september 
Mandag den 1. oktober 
Mandag den 5. november 
Ingen spis og smut i december. 

 
 

Madholdet, der aftales fra gang 
til gang, mødes kl. 16.00.  
Spisningen begynder kl. 17.30 og 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 kan tilmelde sig gennem facebookgruppen ”Aktiv i Vester-
bølle” eller på sms til Rie Munk Friis (21714378) eller             
Sonja Kristensen (28495122).  

 
Fællesspisning 

 

Onsdag den 24. oktober kl. 18.30 er der fællesspisning, oriente-
ringsmøde og foredrag i Sognehuset i samarbejde med menigheds-
rådet. Se omtale på kirkesiderne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pris for deltagelse i fællesspisningen er som vanligt 35 kr.                      
Børn under 12 år gratis. 
Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til orienteringsmødet og fore-
draget, men ønsker man at deltage i spisningen, vil vi gerne have 
tilmelding senest torsdag den 16. oktober til Karin Hasling. 
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BEBOERFORENINGEN 

 
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. 

 

           VESTERBØLLE VANDVÆRK 
 

                 
 

    Bestyrelsen 

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

 

              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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BEBOERFORENINGEN 
 
Julefrokost 

 

Fredag den 30. november kl. 18.30         
i Sognehuset. 
Drikkevarer til eget forbrug og en lille 
gave til pakkespillet (pris ca. 20 kr) 
medbringes. Beboerforeningen er vært 
ved snapsen. Pris 75 kr. 
Tilmelding til Ann Ardal senest mandag den 26. november. 

 Juletræstænding 

 

Søndag den 2.december kl. 15.00 
Traditionen tro begynder vi med en kort  
gudstjeneste i kirken. 
Herefter er beboerforeningen vært ved  
gløgg/sodavand og æbleskiver i Sognehuset. 
Ca. kl. 16.15 tænder vi byens juletræ på hjørnet af Tolshøj og Kors-
holmvej. 

 
 
 
 
 
                

Levende Landsby 

 

Levende Landsby var i år begunstiget af perfekt vejr - ingen regn - 
tilpas temperatur, hvilket gav sig udslag i 610 betalende gæster. 
I år var der også mange børn blandt gæsterne, ligesom byens børn 
deltog aktivt i dagene i datidens dragter. 
Endnu en gang et par fantastiske dage. 
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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 
5. oktober og  2. november 

 

Hovedretten serveres mellem 18.00 og 19.00. 
 
Lørdagslunch m/tallerkenservering 
6. oktober og 3. november 
Der serveres fra kl. 12.00 og et par timer 
frem. Man kan også komme og drikke en 
kop kaffe og spise lidt kage. 

 
Høstmarked søndag den 2. september kl. 11-17 

 
 
 

Kl. 11.00  Kefirfremstilling 
Kl. 12.00  Høstfrokost med buffet 
                 (bordbestilling) 
Kl. 14.00  Økologisk markvandring 
Kl. 15.00  Høstkaffe med kage 
                 (ingen bordbestilling) 

 
 
 
 

Butikken er åben med nybagt brød,   
friske grøntsager og købmandsvarer. 
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AKTIVITETSKALENDER 

                           

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

      2/9 
 
      3/9       
 
    14/9 
 
    15/9 
 
    16/9 
 
    1/10 
 
    5/10 
 
    6/10 
 
  13/10  
 
  24/10 
 
 
  27/10 
 
    2/11 
 
    3/11 
 
    5/11 
   
  17/11  
 
  23/11  
      
  29/11    
 
  30/11 
 
    2/12 

kl. 11-17 
 
kl. 17.30 
 
kl. 15.30 
 
kl. 10.00 
 
kl. 11.00 
 
kl. 17.30 
 
kl. 18.00 
 
kl. 12.00 
 
kl. 10-15 
 
kl. 18.30 
 
 
kl.  10.00 
 
kl. 18.00 
 
kl. 12.00 
 
kl. 17.30  
 
kl. 11-16 
 
kl. 15.00 
 
kl. 20.00 
 
kl. 18.30 
 
kl. 15.00 

Høstmarked i Drivhuset 
 
Spis og smut i Sognehuset 
 
Detʼ for børn - Høst 
 
Høstløb på Vesterbølle Efterskole 
 
Høstgudstjeneste med pølsevogn 
 
Spis og smut i Sognehuset 
 
Fredagscafé i Drivhuset 
 
Lunch i Drivhuset 
 
Æblepres i laden Tolshøj 13 
 
Fællesspisning, menighedsrådets 
orienteringsmøde og foredrag 
 
Brunch i Sognehuset 
 
Fredagscafé i Drivhuset 
 
Lunch i Drivhuset 
 
Spis og smut i Sognehuset 
 
Julemarked i laden Tolshøj 13 
 
Detʼ for børn - Jul 
 
Kirkekoncert 
 
Julefrokost i Sognehuset 
 
Gudstjeneste/juletræstænding 
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GUDSTJENESTER 

Vesterbølle kirke 

     

 2. september  14. søndag efter Trinitatis  ingen 
       9. september  15. søndag efter Trinitatis  19.00 (1) KK 
     16. september  16. søndag efter Trinitatis  11.00 (2) 
     23. september  17. søndag efter Trinitatis  ingen 
     30. september  18. søndag efter Trinitatis    9.30 (3) 

 

  

                   7. oktober  19. søndag efter Trinitatis  ingen 
     14. oktober  20. søndag efter Trinitatis  11.00 
     21. oktober  21. søndag efter Trinitatis    9.30      KK       
     28. oktober  22. søndag efter Trinitatis  ingen 
     

   
        
 

 4. november  Alle Helgens søndag   11.00 (4) 
     11. november  24. søndag efter Trinitatis  ingen 
     18. november  25. søndag efter Trinitatis    9.30  KK 
     25. november  Sidste søndag i kirkeåret  10.30 (5) 
       2. december  1. søndag i advent   15.00 (6)  

   

  (1)  Forklaringsgudstjenste. Se kirkesiderne 
  (2)  Høstgudstjeneste og fællesspisning. Se kirkesiderne 
  (3)  Asger S. Nielsen, Gedsted 
  (4)  Allehelgens-gudstjeneste. Se kirkesiderne 
  (5)  Ungdomsgudstjeneste i Vesterbølle Efterskoles hal 
  (6)  Gløgg og juletræstænding. 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 Farsø Taxi. 
Bilen bestilles dagen før inden 
kl. 12.00, på tlf. 98 63 11 82 - 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: 1 - 2. september. 
Embedet passes af Line Børding, 
lkz@km.dk eller tlf: 98649002. 
21. september - 10. oktober. 
Embedet passes af Asger Nielsen, 
astni@km.dk eller 98645558 
6. - 9. november (Konference). 
Embedet passes af Asger Nielsen. 

24. juni i Vesterbølle kirke: 
Halfdan Schlegel Vollstedt, 
Tolshøj 6, Vesterbølle 
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KIRKEN 

 Festlig messehagel-indvielse! 

 

Pinsedag, den 20. maj, fik vi taget kirkens 
nye fest-messehagel i brug.  
Alle var enige om at den er meget smuk og 
enkel og passer fantastisk godt til kirken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter gudstjenesten var der stor fiskebuffet med alskens lækkerier 
som de knap 40 fremmødte nød med stor appetit og glæde. 
Formand Kirsten Dollerup holdt    
takketale til donator Thomas Elkjær 
og væver Liv Stange fortalte om hele 
forarbejdet med hagelen. Det var en 
virkelig dejlig festdag. 
Tillykke til Vesterbølle menighed 
med den nye klædning! 

 
Alle Helgen-gudstjeneste 

Alle Helgens søndag mindes vi dem, vi har       
mistet, og læser navnene op på dem, der er døde 
og/eller begravet i sognet i det forgangne år.          
Under gudstjenesten får alle  mulighed for at 
tænde et lys for dem, vi savner. 

 
 
 
 

Månedens salme fra tillægget ”100 salmer” 

September: 808  Fra vest står blæsten 
Oktober:     810  Blandt spurvefjer og blade 
November: 812  November går tungt gennem byen 
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KIRKEN 

 
Høstgudstjeneste med pølsevogn og naturvejleder 

 

Søndag den 16. september kl. 11.00 holder vi høstgudstjeneste. 
Også i år vil der være indsamling til Barnets Blå Hus, der giver en 
hjælpende hånd til børn i pressede familier. Tak for en god gave til 
det formål. 
Efter gudstjenesten er menighedsrådet værter ved noget spiseligt, 
som i år bliver lidt anderledes! 
Vores kirkesanger, Ejner Noe, er nemlig 
årets knaberkonge i Aalestrup og kommer 
med sin pølsevogn - og så er der pølser til 
alle!   

 
 
 
 

 
Detʼ for børn - Høst 

 

Menighedsrådet inviterer alle børn mellem 5 og 15 år til høsthygge 
i Sognehuset fredag den 14. september kl. 15.30-17.00. 
Vi skal pynte kirke til høstgudstjeneste, høre  
historie og spise kage. 
Forældre er velkomne, men børnene må også 
gerne komme selv. 
Husk tilmelding til Asta 24851452 -  
senest den 12. september. 

Efter frokosten vil vores lokale     
naturvejleder, Janneke Pedersen, vi-
se og fortælle os noget om naturens 
spisekammer i efteråret.  
Det vil måske blive kombineret med 
en lille tur rundt i området. 



KIRKEN 
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Ny stilling til præsten 

 

I alle landets 10 stifter er der pr. 1. juli blevet ansat uddannelseskon-
sulenter til at koordinere præsternes efteruddannelse, som i kraft af 
en ny uddannelsesplan fremover for en stor del kommer til at foregå 
i stiftet. I Viborg stift søgte jeg stillingen og var så heldig at få den. 
Stillingen er ca. 40% af en fuldtidsstilling, så jeg fortsætter uændret 
som sognepræst i Vesterbølle, og også som stiftspræst for gudstje-
neste, men med en mindre kvote. Som uddannelseskonsulent får jeg 
en fast kontordag i Viborg bispegård om onsdagen. 
                                                                                Thomas Felter 

 

Kan du strikke eller vil du gerne lære det ? 

 

Den sidste onsdag i hver måned kan du strikke sammen med andre 
i Sognehuset. Vi skal strikke firkanter til tæpper. Der er flere nød-
hjælpsprojekter, der gerne vil modtage tæpper fra os. 
Mød op med restegarn, strikkepinde og godt  
humør. Der vil være mulighed for at låne pinde 
og få garn. 
Onsdag den 26. september, kl. 15-17 
Onsdag den 31. oktober, kl. 15-17 
Onsdag den 28. november, kl. 15-17 
Har du lyst til at være med, så kontakt Asta på 24851452 

 
Konfirmationsdatoer  

 

Konfirmationen i Vesterbølle kirke falder i udgangspunktet på    
søndag efter Bededag, men kan flyttes hvis der er enighed om det 
blandt alle forældre. 
I 2019 er forældrene enedes om at holde konfirmation lørdag den 
18. maj kl. 11.00, så sådan bliver det. 
I 2020 er der også enighed om at flytte konfirmationen til lørdag 
den 9.maj.  

 

                                                                               Thomas Felter 
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Menighedsrådets orienteringsmøde 

 

Menighedsrådet skal hvert år holde et møde, hvor det orienterer om 
sit arbejde og fremtidige planer.                                                               
I år bliver det onsdag den 24. oktober, hvor vi slår det sammen med 
en af beboerforeningens fællesspisninger. 
Det hele foregår i Sognehuset - og vi begynder kl. 18.30 med fælles-
spisning. Ca. kl. 19.30 orienterer menighedsrådet. 
Dernæst får vi kaffe, hvorefter 
Irene Sødinge og Kristian By-
rialsen Nielsen vil fortælle og 
vise billeder fra deres tur til  
Alaska i sommeren 2018. 
 

 

Kirkekoncert 

 

Marie Egedal og to af hendes sang-veninder vil holde kirkekoncert 
i Vesterbølle kirke torsdag den 29. november kl. 20.00 
Koncerten vil blive sunget og spillet af Christine Guildal Jensen, 
Mette Korsgaard Djernes og Marie Egedal Christensen. Alle tre er 
uddannede klassiske sangere fra Syddansk musikkonservatorium. 
Det vil være ca. 45 minutter med soli, duetter og trio, der kun har 
ét formål - at sætte gang i julestemningen hos alle. 
Det vil både være de gode danske  
julesalmer, nyere moderne julesange, 
gamle engelske Christmas carols    
og fællessange. 
Der er noget til alle og vi håber en 
masse vil komme til en uformel,  
hyggelig juleopstart  
Der er gratis adgang og en kop kaffe 
efter koncerten. 
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Juletræstænding 1. søndag i advent 

 

Vi fastholder den gode tradition med  
gudstjeneste og efterfølgende gløgg og  
æbleskiver og tænding af byens juletræ. 
Efter gudstjenesten kl. 15 er beboerforenin-
gen vært ved gløgg og æbleskiver i  
Sognehuset, før vi under klokkeklang går 
ned og tænder juletræet på hjørnet af                        
Tolshøj og Korsholmvej ca. kl. 16.15 

 

Forklaringsgudstjeneste 

 

Hvis man ikke er vant til at gå i kirke, kan gudstjenesten være  
svær at forstå. 
Derfor holder præsterne Thomas Felter og Asger Nielsen en slags 
”gudstjeneste for begyndere” søndag den 9. september kl. 19.00. 
Her vil det meste af det, der sker i og under gudstjenesten blive 
forklaret - sådan at man forhåbentlig bedre kan forstå, hvorfor vi 
gør, som vi gør. 
Gudstjenesten er særligt rettet mod de nye konfirmander og deres 
forældre samt de nye elever på Vesterbølle Efterskole, men alle er 
selvfølgelig velkomne - både begyndere og viderekomne! 
                                                                                Thomas Felter 

 
Detʼ for børn - Jul 

 

Menighedsrådet inviterer alle børn mellem    
5 og 15 år til julehygge i Sognehuset fredag 
den 23. november kl. 15.30 - 17.00. 
Vi skal lave juledekorationer, høre historie og 
spise kage. Forældre er velkomne, men børne-
ne må også gerne komme selv. 
Husk tilmelding til Asta på 24851452 - senest 
onsdag den 28. november. 



Lokalbladets redaktør 

Hanne Kudahl  hannekudahl@mail.dk        2425 1218 
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Kirsten Dollerup, fam.dollerup@hotmail.com 

Asta Elkær, elkaerbjarne@mail.dk 

Heidi D. Jensen, fam@bdjensen.dk 

Jens Dalsgaard, jensdalsgaard@live.dk 

Kirsten Ladekarl, kl@v-e.dk 

Cathrine Andersen, ca@ca-kontorservice.dk 

Heidi D. Jensen, fam@bdjensen.dk 

98645201 

60493484 

23340695 

51331201 

98645250 

24851452 

21709232 

20302211 

25672450 

22956557 

21709232 


