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Konfirmation i Vesterbølle kirke 13. maj 2017
Anine Kilschow, Josephine Daugaard, sognepræst Thomas Felter

BEBOERFORENINGEN
Konstituering
Bestyrelsen har konstitueret sig med Kirsten Felter som formand,
Bente Mikkelsen som næstformand, Aase Møller som kasserer og
Brian Christophersen som sekretær. Henrik Skammeritz er menigt
medlem. Hanne Kudahl har sagt ja til at fortsætte som forretningsfører uden for bestyrelsen. Se adresselisten på bladets bagside.

Nyt om stiprojektet
Arbejdet med en vandresti mellem
Vesterbølle, Gl. Ullits og Gedsted skrider
støt fremad. Der er udarbejdet forslag til
placering af stien på strækningen mellem Vesterbølle og Gl. Ullits,
og de berørte lodsejere har givet deres accept. I skrivende stund er
vi ved at lægge sidste hånd på ansøgning til kommunen om tilladelse til etablering af en bro over Lerkenfeldt å, og til Landsbyudvalget om støtte til projektet via årets puljemidler.
Med hensyn til stierne omkring Vesterbølle og broen over Lilleåen
har vi fået tilsagn om, at de vil være klar til brug i løbet af sommeren.

Sms-kæde
Vil du gerne have besked om foreningens arrangementer?
Send en sms til Henrik Skammeritz på 29676121, så får du besked,
når der sker noget i foreningen. Og send gerne videre til din nabo!

Byvandring
I forbindelse med kulturarvsmåneden afholdes der byvandring i
Vesterbølle og rundvisning i kirken lørdag den 17. juni kl.13.00.
Vi mødes ved laden Tolshøj 13. Guide: Kristian Byrialsen Nielsen.
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BEBOERFORENINGEN
Planlægning af Levende Landsby
og orientering om feltarbejde
Onsdag den 31. maj kl. 19.00 mødes vi i Sognehuset for at planlægge Levende Landsby, som i år ligger i dagene 5.- 6. august.
Der bliver orientering om programmet og de forskellige opgaver,
der skal løses. Efter kaffen vil Mathilde Lillethorup fortælle om sit
specialeprojekt om landsbyudvikling og om sit feltarbejde i Vesterbølle, som løber af stabelen fra august til november. Se også omtale andetsteds i bladet.
Kom og vær med til at sætte dit præg på årets Levende Landsby –
og mød Mathilde og hør om, hvad det indebærer at være med i
hendes projekt. Foreningen er vært ved kaffen.

Levende Landsby
Traditionen tro mødes vi og stiller borde og telte op fredag aften,
dvs. den 4. august fra kl. 19.
Husk tilmeldingen til fællesspisningen om lørdagen – af hensyn til
planlægningen senest torsdag den 3. august, men meget gerne før,
til Aase på 28833920 eller Henrik på 29676121. Pris 50 kr.

Evalueringsmøde afholdes i Sognehuset mandag den 14. august.
Der er fællesspisning kl. 18.30, og evalueringen begynder kl.
19.30. Foreningen er vært ved maden og kaffen. Medbring selv
drikkevarer. Tilmelding til Aase på 28833920 eller Henrik på
29676121 senest torsdag den 10. august.
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BEBOERFORENINGEN
På feltarbejde i Vesterbølle
Jeg hedder Mathilde Lillethorup, og er antropologistuderende. Lige nu er jeg i gang med at forberede
et feltarbejde, der skal danne grundlag for mit speciale.
Jeg kommer oprindeligt fra Fredericia og min far
Arne Lillethorup er født og opvokset i Vesterbølle.
Feltarbejdet kommer til at foregå i efteråret 2017, hvor jeg kommer til Vesterbølle for at lave en undersøgelse af, hvordan almindelige mennesker på landet oplever og deltager i udviklingsprojekter. Jeg vil fokusere på, hvordan der i udviklingsprojekter kan
opstå gnidninger mellem en lokalbefolkning og udefrakommende,
for eksempel politikere eller forskere. Da jeg er skeptisk overfor
begrebet ”Udkantsdanmark” kommer mit speciale til at være en
kritisk stemme i denne diskussion.
Jeg vil bo i Vesterbølle fra august, hvor jeg vil deltage som frivillig i Levende Landsby, og frem til slutningen af november. Her vil
jeg bl.a. følge arbejdet med projektet om vandrestier mellem
Vesterbølle og Gl. Ullits og lavbundsprojektet igangsat af Naturstyrelsen, ligesom jeg også vil være interesseret i at høre om oplevelsen af tidligere projekter.
Ud over at deltage i projektaktiviterne vil jeg gerne lave interviews med nogle af jer, der bor i og omkring Vesterbølle, og som
har lyst til at være med.
Jeg deltager i planlægningsmødet for Levende Landsby den 31.
maj, hvor jeg vil fortælle mere om mit projekt og hvad det indebærer at deltage. Der bliver selvfølgelig mulighed for at stille
spørgsmål. Jeg glæder mig til at møde jer!

Vesterbølles hjemmeside kan ses på
http://vesterboelle.vesthimmerland.dk/

( OBS: Det er IKKE en www adresse)
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BEBOERFORENINGEN
Sankt Hans i Vesterbølle 23. juni
Kom og vær med til et af årets hyggeligste fællesarrangementer i
Vesterbølle! Grillen er varm kl. 18.30 og man skal blot med-bringe
det, man ønsker at grille, samt drikkevarer. Der serveres tilbehør
og kaffe med kage. Pris 35 kr. pr. person; børn under 12 år gratis.
Hjælp til bordopstilling er velkommen fra ca. 17.30.
Vi håber på godt vejr – og ellers rykker vi spisningen og kaffen
ind i Sognehuset.

Program:
18.30 Fællesspisning
19.30 Fælles lege for børn og voksne på legepladsen.
Tag dit indre legebarn ved hånden.
20.00 Pandekagebagning
20.15 Petanqueturnering. Dan hold med din nabo og vær med i
dysten om pokalen!
21.00 Bålet tændes i Katbakken
21.30 Kaffe og kage mens bålet brænder ud i sommernatten.
Medbring gerne klapstole og tæpper.
OBS: Man må gerne lægge materiale på bålstedet, men af hensyn
til dyr og fugle, som kan gemme sig her, må samling af materiale
først begynde den 14. juni. På bålet må der kun lægges grene og
kvas – ikke rødder og lignende.
Vinder af Petanqueturnering
2016
Familien Andersen,
Gundhild, Dennis og Anne Lise.
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DRIVHUSET

Café fredage i Vesterbølle
9. juni, 7. juli, 4. august
Hovedretten serveres mellem 18.00 og 20.00

Lørdagslunch m/tallerkenservering
8. juli, 5. august
Der serveres fra kl. 12.00 og et par timer frem.
Man kan også komme og drikke en kop kaffe og spise lidt kage.
Bordbestilling nødvendig.
Drivhuset leverer Økologi ved din dør – ring 98645655
eller mail jylland@post12.tele.dk eller www.drivhuset-eva.dk

VESTERBØLLE VANDVÆRK
BESTYRELSEN
∗
∗
∗
∗
∗

Niels Mikkelsen
Hans Dollerup
Freddy Nielsen
Henrik Wridt
Claus Hermansen

22188499
20223250
98645658
29676121
98645655
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Onsdag den 17. maj kl. 18.30-20.00: Informationsaften for interesserede kommende efterskoleelever. Tilmelding www.v-e.dk
Lørdag den 25. juni:
Afslutningsfest og storetudedag.
Endnu et skoleår er gået, og det er tid at
tage afsked med Vesterbølle.
Søndag den 6. august
Et nyt elevhold starter op, 92 elever.

Vesterbølle Efterskole har vokseværk
I nogen tid har Vesterbølle Efterskole haft vokseværk i forhold til
antallet af elever, som nu tæller 92. Nu udvides de fysiske rammer. Som supplement til den nuværende hal er en helt ny hal på
tegnebrættet. Det bliver en sportshal med en højde på 7 m på det
laveste sted. Dertil kommer et nyt veludstyret fitnessrum med
spejle, hvor bl.a. faget pigefitness skal folde sig ud.
Med til byggeplanerne hører også en gennemgribende renovering
og ombygning af den eksisterende gymnastiksal. Her bliver der
lavet ny foredragssal samt nyt hyggeligt opholdsrum til eleverne.
Det hele ventes at stå færdig til
efteråret og er nu skudt godt i
gang. Efterskolen har opkøbt
marken med knap en hektar jord
bag egen matrikel for at gøre
plads til det nye byggeri, og nu
er det helt store gravearbejde i
gang.
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AKTIVITETSKALENDER
Onsdag

31/5

kl. 19.00 Planlægningsmøde i Sognehuset
angående Levende Landsby

Fredag

9/6

kl. 18.00 Fredagscafé i Drivhuset

Lørdag

17/6

kl. 13.00 Byvandring og rundvisning i kirken.

Fredag

23/6

kl. 18.30 Sankt Hans på legepladsen

Fredag

7/7

kl. 18.00 Fredagscafé i Drivhuset

Lørdag

8/7

kl. 12.00 Lunch i Drivhuset

Fredag

4/8

kl. 18.00 Fredagscafè i Drivhuset

Fredag

4/8

kl. 19.00 Klargøring Levende Landsby

Lørdag

5/8

kl. 12.00 Brunch i Drivhuset

Lørdag

5/8

kl. 10-17 Levende Landsby

Søndag

6/8

kl. 10-17 Levende Landsby

Mandag

14/8

kl. 18.30 Fællesspisning og evaluering af
Levende Landsby i Sognehuset
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GUDSTJENESTER

Vesterbølle kirke

4. juni
5. juni
11. juni
18. juni
25. juni

Pinsedag
2. Pinsedag
Trinitatis søndag
1. søn.eft. Trinitatis
2. søn.eft. Trinitatis

9.30 (KK)
14.00 ( 1 )
ingen
11.00
9.30

2. juli
9. juli
16. juli
23. juli
30. juli

3. søn. eft. Trinitatis
4. søn. eft. Trinitatis
5. søn. eft. Trinitatis
6. søn. eft. Trinitatis
7. søn. eft. Trinitatis

ingen
11.00
ingen
9.30 ( 2)
ingen

6. august
13. august
20. august
27. august

8. søn. eft. Trinitatis
9. søn. eft. Trinitatis
10. søn. eft. Trinitatis
11. søn. eft. Trinitatis

10.00 (3)
11.00
9.30 (KK)
ingen

(1) Fælles friluftsgudstjeneste på Lejrgården i Dollerup bakker
(2) Sognepræst Asger S. Nielsen, Gedsted
(3) Gudstjeneste kl. 10.00 (!) i forbindelse med høstdagene.
KK = Kirkekaffe efter gudstjenesten
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KIRKEN
Ferie, kurser m.v.

Kirkebil

7.-11. juni.
Embedet passes af Asger S. Nielsen. astni@km.dk eller 98645558.
12-16. juni.
Embedet passes af: Niels Peter
Sørensen. nps@km.dk eller
98641860.
10.- 23. juli.
Embedet passes af: Asger S. Nielsen. Se kontakt ovenfor.
24.- 30. juli.
Embedet passes af Niels Peter Sørensen. Se ligeledes ovenfor.

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

Thomas Felter

Menighedsråd
Kirsten Dollerup, formand
Jens Dalsgaard, kasserer
Asta Elkær, kirkeværge
Heidi D. Jensen, kontaktperson
Kirsten Ladekarl, sekretær

Siden sidst
Begravet på Vesterbølle
kirkegård
17.marts:
Frands Henrik Elkjær,
Kærvej 83, Aars.
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KIRKEN
Levende Landsby
Som de forrige år vil vi om søndagen begynde Levende Landsbyarrangementet med en gudstjeneste i Vesterbølle kirke kl. 10.00.

Vi har igen fået lokket harmonikaspiller Lasse Jensen fra Løgstør
med i kirken, hvor han sammen med en violinist Jens Jørgen vil slå
spillemandstonerne an. Alle, både medvirkende og tilskuere til
høstdagene, er inviterede til gudstjenesten – og man er velkommen
til at komme i ”arbejdstøjet”.
I år bliver der som en ekstra bonus også dåb ved gudstjenesten.

Gudstjenestetider
Vi har et stykke tid holdt gudstjenester henholdsvis kl. 9.45 og kl.
11.00, for at det kunne passe ind i samarbejdet med Gedsted og
Fjelsø. Men det kan ind i mellem være svært for medarbejderne at
nå fra den ene kirke til den næste (hvis der f.eks. er barnedåb) – og
vi har derfor besluttet at flytte den tidlige et kvarter frem, så den
begynder kl. 9.30. Der ændres ikke på formen – og der er altergang
hvad enten gudstjenesten falder kl. 9.30 eller kl. 11.00
Thomas Felter

11

KIRKEN
Påsken i Vesterbølle kirke
I år holdt vi 4 meget forskellige gudstjenester i påsken.
Palmesøndag blev en festlig dag med dåbsjubilæum, hvor de børn
der blev døbt for 5 eller 6 år siden fik udleveret deres børnebibel.

Der var masser af børn i kirken, og vi fik besøg af ”Tante Andante”, der fik alle inddraget i påskens fortællinger med musik, sang
og drama. De fremmødte børn spillede selv dramaet – sammen
med nogle elever fra VE. Det var virkelig vellykket!

Dåbsjubilarerne:
Fra venstre: Troels Tolstrup Andersen, Simon Tolstrup Andersen,
Lærke Højgaard Lyngvig, Jannick Rømer Bech Jørgensen, Naja
Asta Sørensen, Rosa Katrine Pedersen, sognepræst Thomas Felter.
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KIRKEN
Skærtorsdag holdt vi aftengudstjeneste omkring et langt bord der
var sat op i koret. Der var ca. 20 mødt frem. Det gjorde noget ved
gudstjenesten at holde den dér omkring bordet, selvom liturgien
var næsten som vi plejer.
Det gav en god og varm atmosfære. Vi holdt nadver som et rigtig
måltid med hjemmebagt brød og druesaft. Prædikenen var erstattet
med en snak om et billede, der blev uddelt. Det var en rigtig fin
måde – hyggeligt og stærkt.
Langfredag var også godt besøgt, men en stille gudstjeneste, hvor
vi hørte lidelsesberetningen læst fra den nye oversættelse af Ny Testamente: ”Den Nye Aftale”. Prædikenen var koncentreret om en
stærk beretning fra en KZ-lejr under krigen. Efter den sang Henrik
Felter (som vikarierede den dag) en solo på en yderst smuk
melodi, der gik lige i hjertet.
Påskedag var der festgudstjeneste! Med lys og blomster og masser
af mennesker, der glade sang med på de skønne påskesalmer. Efter
gudstjenesten var der kirkekaffe omkring bordet på døbefonten og
masser af snak og latter.
Det var alt i alt en rigtig dejlig
påske i Vesterbølle kirke.
Thomas Felter

13

KIRKEN
Ny kirkesanger ved kirken
Der kom mange gode ansøgninger til den
ledige kirkesanger-stilling ved Gedsted, Fjelsø og Vesterbølle kirker.
Det endte med at Ejner Noe fra Aalestrup fik
stillingen. Det er vi rigtig glade for i Vesterbølle. Ejner er et kendt ansigt for mange her,
da han tidligere har været lærer på Efterskolen. Vi byder Ejner hjertelig velkommen
iblandt os og glæder os til at se og høre ham
som fast kirkesanger ved Vesterbølle kirke.
Han tiltræder stillingen pr. 1. juni

Nyt salmebogstillæg
Menighedsrådet har besluttet at investere i et nyt
salmebogstillæg, der hedder ”100 salmer”.
Det rummer både helt nye salmer og gamle
.
kendinge som f.eks. ”Må din vej gå dig i møde”,
”Tak, Gud for denne lyse morgen”, ”Nu tændes
tusind julelys” m.fl.
Vi er så heldige at vi har en organist, der er rigtig god til at spille
til rytmiske salmer og derfor vil vi gerne bruge lidt flere nye salmer i gudstjenesten. Både af hensyn til eleverne på Efterskolen og
for selv at få sat nye ord på de gamle sandheder, da både sproget
og verdenen omkring os jo hele tiden ændrer sig. Det er vigtigt at
det både kan høres og forstås – også i salmerne – hvad det vil sige
at være i kirke i dag.
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KIRKEN

Interesserede deltagere

Broder Berg fortæller

Tirsdag den 2. maj var der historisk rundvisning i Vesterbølle kirke
ved Museumsdirektør Broder Berg fra Aars. Det viste sig at blive
et tilløbsstykke med helt fuld kirke og en veloplagt Broder Berg,
der gennem en god times fortælling formåede at holde vores opmærksomhed fanget. Han førte os med et stort overskud af viden
gennem fortællingen om kirkens historie fra middelalder over reformationen til i dag. Efter det var der kaffe og kig på kirken på
egen hånd og en masse spørgsmål til Broder Berg. Arrangementet
var et led i fejringen af 500-året for reformationen. Næste kirkerundvisning er i Farsø kirke den 13. juni kl. 19-21.

Under kaffen fortalte Kristian
Nielsen anekdoten om den begravede gris på Vesterbølle
kirkegård

Vesterbølle kirke på en skøn maj aften!
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RETURADRESSE: Hanne Kudahl, Tolshøj 3, Vesterbølle, 9631 Gedsted
Bestyrelsen for Vesterbølle Sogns Beboerforening
Formand

Kirsten Felter, kfe@km.dk

30955248

Næstform.

Bente Mikkelsen, bnmikkelsen@jubii.dk

22595821

Kasserer

Aase Møller, aase.jakobsen@live.dk

28833920

Sekretær

Brian Christophersen, brianchristophersen@gmail.com

22506011

Henrik Skammeritz, hwskammeritz@gmail.com

29676121

Hanne Kudahl, hannekudahl@mail.dk

24251218

Regnskabsf..

Vesterbølle Kirke
Sognepræst

Thomas G. Felter, tofe@km.dk

98645201

Graver

Kristian Nielsen, vesterboellekirkegaard@gmail.com

60493484

Kirkesanger

Ejner Noe, enoe@enoe.dk

23340695

Organist

Lars-Peder Nyrup Bøgh, pnyrup@gmail.com

51331201

Formand

Kirsten Dollerup, fam.dollerup@hotmail.com

98645250

Kirkeværge

Asta Elkær, elkaerbjarne@mail.dk

24851452

Kontaktpers.

Heidi D. Jensen, fam@bdjensen.dk

21709232

Kasserer

Jens Dalsgaard, jensdalsgaard@live.dk

20302211

Sekretær

Kirsten Ladekarl, kl@v-e.dk

25672450

Regnskabsf.

Cathrine Andersen, ca@ca-kontorservice.dk

22956557

Sognehuset

Kirsten Nielsen, tolshoej37@mail.dk

25160420

Lokalbladets redaktør
Hanne Kudahl hannekudahl@mail.dk

2425 1218

