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Så sødt som i gamle dage... 
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BEBOERFORENINGEN 

Kontingent 
Mange tak til alle dem der har betalt kontingent i løbet af foråret. 
Skulle der være enkelte, der ikke har nået det, er det muligt at nå det 
endnu. 
Kontonummer : 2560 3000020280 
Medlemskab koster 50 kr. per person og 125 kr. pr husstand 
Husk at skrive navn på tilmelding via netbank, så I kan blive registre-
ret. 
Kontant betales til Hanne Kudahl Tolshøj 3. 

Skt. Hans Aften i Vesterbølle 



Lidt fra bestyrelsen 
I bestyrelsen har der været stor aktivitet siden generalforsamlingen, 
og vi vil her give jer en orientering om de mange ting, der er gang i. 
Vi har købt en ny grill, som indvies til Sankt Hans. 
Der bliver syet nye dragter til ”pigerne” til Levende Landsby. 
Vi er ved at få lavet nye byporte, da de gamle er ved at være færdige. 
I den forbindelse har vi indgået et samarbejde med efterskolen om-
kring motivet på de nye plader. 
Hanne arbejder som en gal med billeder m.m. omkring landsbyen. 
Vi har været inviteret til møde på kommunen ang. asfalt, kantstene, 
fejning af byen, gadelamper, vedligeholdelse af overrislingsområder-
ne og træerne ved det tidligere Spejderhus. Det var et yderst behage-
ligt møde, hvor vi fik fortalt, at der var afsat penge til at lægge slid-
banelag af asfalt, nye kantsten, samt at byer med kantsten skal fejes 
to gange om året. Dette skulle gerne være udført inden Levende 
Landsby. Dog vil parkeringspladsen ved kirken først blive lavet i ef-
teråret, da håndværkerne i kirken skal bruge pladsen som oplagrings-
plads, og derfor venter vi med asfalt, til de er færdige. 
Der var desværre nogle, der havde overset, at vi var udpeget som kul-
turbevaringsværdig landsby, hvilket resulterede i opsætning af de 
moderne udseende gadelamper. 
Kommunen vil tage kontakt til Himmerlands Vand omkring vedlige-
holdelsen af overrislingsområderne. 
Der er søgt penge ved forskellige fonde, som vi afventer besked fra. 
Omkring træerne ved ”Spejderhuset” har vi tilbudt, at vi selv kunne 
gøre noget for at skabe et bedre udsyn fra Mosegårdsvej til Kors-

holmvej. Det afventer vi svar på. 

Vi har også haft et godt møde med kommunen ang. lokalplanen, hvor 
vi blev enige om at appellere til byens borgere omkring fremtidens 
byggerier. Kontakt kommunen så tidligt som muligt, så man kan få 
en fornuftig dialog. 
Dette var en lille orientering omkring bestyrelsens arbejde, så I som 
borgere er orienteret om, hvad vi går og laver. 
Skulle der være noget, som I går og tænker på, så henvend jer, så vil 

vi prøve at arbejde med det. 

BEBOERFORENINGEN 
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BEBOERFORENINGEN 

Sankt Hans 
Vi inviterer til Sankt Hans aften på legepladsen 

18.30 Indvielse af vores nye grill.  
Beboerforeningen laver tilbehøret, og så skal man selv  
komme med kødet til grillen. 
Tilbehøret består af salat, kartoffelsalat, flutes og rissalat 
Pris 25 kr./ pr næse 

19.30 Lille løb rundt i byen 
Der er kaffe, kage og pandekager, når man er tilbage  
fra løbet. 

20.30 Petanque 
21.45 Bålet tændes 

Hvis man har tid, lyst og lejlighed, vil vi gerne have hjælp til bordop-
stilling m.m.. Vi begynder kl. 17.30. 
 

OBS 
Sankt Hans bål må tidligst påbegyndes den 14. juni, da vi kan risike-
re, at fugle bygger rede i det, hvis det ligger for længe, og det vil vi 
gerne undgå. 
Der må kun lægges grene og kvas på bålet – ikke rødder og andet. 

Fernisering 
Efter vi i bestyrelsen blev enige om, at vores byporte trængte til en 
renovering, indgik vi et samarbejde med efterskolen, og de har lovet 
at designe forslag til nye plader i vores byporte.  
Det har vi valgt at lave en lille ceremoni over, så derfor vil vi gerne 
invitere alle til fernisering søndag den 22. juni kl. 11.30 i Sognehu-
set, hvor det er muligt at se elevernes arbejder. 
 
Der vil blive serveret lidt til ganen. 
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Kom og vær med til at fejre de ti år med Levende landsby. 
Det afholdes lørdag den 2. og søndag den 3. august kl. 10 – 17 
Der vil være mange ting at se på og være en del af. 
Der kommer som sædvanlig masser af heste, får m.m. 
De arbejdende boder/værksteder opstår igen. 
Der vil være mulighed for at overvære høsten, som da den foregik 
med le. 
Som noget nyt i år vil der være aktiviteter for børn i Hougården, hvor 
der er mulighed for at støbe lys i bryggerset, arbejde med håndarbej-
de i stuen samt riste æbler over bål på gårdspladsen. 
Vi har også lavet ”Madam Blås Cafe” i Sognehuset, hvor der serve-
res kaffe, kringle og vafler.  
I teltet vil der være mulighed for at købe øl, vand, pølser og is. 
 
Alle kan være med, og skulle du have lyst til at hjælpe i teltet eller 
Sognehuset med salg af mad og drikke, kan du henvende dig til en 
fra bestyrelsen, som kan være behjælpelig. 
Sædvanen tro er der spisning lørdag aften, og ønsker man at deltage, 
skal vi have tilmeldingen senest lørdag kl. 12.00, da vi ellers ikke 
kan forberede maden, så der er nok til alle.  
Prisen for mad lørdag aften er 30 kr. per person. 
 
Hvis man har lyst, er der mulighed for at være en del af landsbyen 
fredag aften, da vi stiller op kl. 19.00. Vi mødes ved Sognehuset. 
 

Vi håber i bestyrelsen, at mange vil komme og være en del af tre fan-

tastiske dage. 

Levende landsby 10 års jubilæum 

Evaluering 
 
Tirsdag den 12. august bliver der evalueringsmøde i Sognehuset over 
”Levende landsby” 

18.30 Spisning (Foreningen betaler) 
19.30 Evaluering og kaffe 

Medbring selv drikkevarer 
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DRIVHUSET 

Fredags-café 

13. juni og 11. juli. 

Der serveres normalt en buffet bestående af 4-6 

retter inspireret af årstidens grønsager. Hovedret-

ten 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  

Jubilæum 
 
Vi indbyder til 10 års jubilæum for 
fredsskulpturen den tibetanske Stupa 
søndag den 29. juni kl. 13. 
Det fejres med en indvielse til Medi-
cin Buddhaen, alle Buddhaers helbre-
dende og selvhelbredende kraft. 
Samtidig vil Lama Dupsing Rinpoche 
give meditationskursus fra 26.juni til 
2.juli. 

Vegetarbrunch 
 

Lørdagscafe med brunch og andet godt. 
 

Det sker i cafeen den14. juni kl. 11-16. 



 

VESTERBØLLE VANDVÆRK 

BESTYRELSEN: 

∗ Niels Mikkelsen  2118 8499 

∗ Hans Dollerup  2022 3250 

∗ Freddy Nielsen  9864 5658 

∗ Henrik Skammeritz 9864 5498 

∗ Claus Hermansen  9864 5655 
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 Efterskoleåret går på hæld og vores 75 elever er snart klar til 
sommerferie. Efter overståede prøver afsluttes skoleåret med af-
slutningsfest fredag d. 27. juni.  
Lige om hjørnet venter et nyt skoleår, og Vesterbølle Efterskole 
forventer at kunne byde velkommen til ca. 75 nye forventnings-
fulde ansigter søndag d. 10 august. 
 
Ungdommens Røde Kors indtager i uge 30 efterskolen til diverse 
aktiviteter. 

Drengene er klar til Galla 2014 
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AKTIVITETSKALENDER 

 
 
Fredag den 13. juni kl. 18.00 Caféaften i ”Drivhuset"(Tilmelding) 
 
Lørdag den 14. juni kl. 9-12 Vegetarbrunch i ”Drivhuset” 
 
Søndag den 22. juni kl. 11.30 Fernisering i Sognehuset 
 
Mandag den 23. juni Skt. Hans aften 
 
Søndag den 29. juni Jubilæum for stupaen 
 
Fredag den 11. juli kl. 18 Caféaften i Drivhuset (Tilmelding) 
 
2. og 3. august Levende Landsby 
 
Tirsdag den 12.08 kl. 18.30 Evaluering af Levende Landsby 
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GUDSTJENESTER 

 

Vesterbølle Kirke 

  

  1. juni  6. søndag efter påske ingen 
  8. juni  Pinsedag    10.30 
  9. juni  2. Pinsedag    14.00 (1) 
15. juni  Trinitatis søndag   ingen 
22. juni  1. søn. e. Trinitatis  10.30 
29. juni  2. søn. e. Trinitatis  10.30 

 

  6. juli  3. søn. e. Trinitatis  10.30 
13. juli  4. søn. e. Trinitatis     9.30 (2) 
20. juli  5. søn. e. Trinitatis  ingen 
27. juli  6. søn. e. Trinitatis  10.30 

  

   3. august   7. søn. e. Trinitatis  10.00 (3) 
10. august   8. søn. e. Trinitatis  ingen 
17. august   9. søn. e. Trinitatis  10.30 (4) 
24. august 10. søn. e. Trinitatis  10.30 (4) 
31. august 11. søn. e. Trinitatis  10.30 (4) 

1) Fælles friluftsgudstjeneste i Dollerup. Se kirkesiderne 
2) Asger Staugaard Nielsen, Gedsted 
3) Kl. 10.00 (!) i forbindelse med ”Levende Landsby”. Se kirkesiderne 
4) Gudstjenesten holdes i Sognehuset 
 



Kirkebil 

Jeg har friweekend d. 13. – 15. ju-
ni, hvor Niels Peter Sørensen i 
Aalestrup passer embedet. Han 
træffes på tlf: 9864 1860 eller 
mail: nps@km.dk. 
Jeg holder sommerferie d. 7. – 20. 
juli. Embedet passes af Asger S. 
Nielsen i Gedsted. Han træffes på 
tlf: 9864 5558 eller mail: ast-
ni@km.dk.  
Jeg har også en uges ferie d. 4. – 
10. august. Her er det Line Bør-
ding i Simested, der passer embe-
det. Hun træffes på tlf: 9864 9002 
eller mail: lkz@km.dk. 

Thomas Felter 

Ferie 
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KIRKEN 

Der kan bestilles kirkebil til alle 
højmesser (kl. 10.30).  

Kirken betaler for bilen, men 
man skal selv bestille den. Når 
der ikke er gudstjeneste i Ve-
sterbølle 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. 

Formand: Kirsten Dollerup 
Kirkeværge: Kristian B. Nielsen 
Kontaktperson: Gitte Emma Slot 
Kasserer: Mette Dollerup 
Sekretær: Gitte Emma Slot 

Menighedsråd 



ne. Dette projekt kommer derfor 
heller ikke i gang før efter som-
merferien. Så måske kan det 
komme til at passe så smukt, at 
kirken er lukket i den periode, 
hvor alle adgangsveje til kirken 
alligevel er under renovering og 
derfor vanskelige at færdes på. 
Der vil komme sidste nyt om 
begge projekter i næste Sogne-
blad. 

Menighedsrådet 
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KIRKEN 

Kirkelukningen udsat 

Da murerne på grund af andet ar-
bejde ikke kunne komme i gang 
med de indvendige reparationer af 
kirken før hen mod sommeren, har 
vi besluttet at vente med at lukke 
kirken til efter Levende Landsby-
arrangementet. Den vil derfor bli-
ve lukket i uge 32 og ca. to måne-
der frem. Dette passer heldigvis 
særdeles godt med den planlagte 
renovering af kirkegården, som 
også er blevet forsinket på grund 
af lang leveringstid på granitstene-



Siden sidst 

 
 
Begravede fra  
Vesterbølle kirke: 

12. april: Karen Nielsine Bak, Ple-
jecenter Søndervang, Gedsted. 
 

 
 
 
Døbte i  
Vesterbølle kirke: 

13. april: Sine Bladsgaard 
Mogensen, Evaslundvej 169, 
Vesterbølle. 
20. april: Merle Elise Højgaard 
Lyngvig, Tolshøj 9, Vesterbølle. 

Levende Landsby 
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KIRKEN 

Som sidste år vil vi om søndagen 
begynde Levende landsby-
arrangementet med en gudstjene-
ste i Vesterbølle kirke. Og også i 
år er harmonikaen med i kirken. 
Læg mærke til, at det er kl. 10.00 
af hensyn til dagens øvrige pro-
gram. 
Alle, både medvirkende og tilsku-
ere til høstdagene, er inviterede til 
gudstjenesten - og man er vel-
kommen til at komme i 
”arbejdstøjet”. 



KIRKEN 

Dåbsjubilæet var en succes! 
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Ved dåbsjubilæet Palmesøndag 
havde vi besøg af Tante Andan-
te, som fortalte bibelhistorie på 
en meget alternativ måde. Til 
stor jubel og glæde for alle i kir-
ken – ikke mindst 5-års dåbsju-
bilarerne og de andre små. Det 
var så fint, at vi besluttede at 
hun skal komme igen til næste 
år. Så dem, der ikke oplevede 
hende i år, får en chance mere 
til næste Palmesøndag! 

Tante Andante fortæller. 

2 dåbsjubilarer og sognepræsten 



KIRKEN 
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2. pinsedag med fælles friluftsgudstjeneste 

2. pinsedags gudstjeneste bliver 
også i år en friluftsgudstjeneste 
på Lejrgården i Dollerup 
kl.14.00. 
Den er fælles for Ullits-Foulum-
Svingelbjerg sogne, Louns-
Alstrup-Strandby sogne, Sime-
sted-Testrup-Østerbølle sogne, 
Gedsted-Fjelsø sogne, Vesterbøl-
le, Aalestrup og Farsø sogn. 
Vi er således 7 pastorater og 7 
præster, der er med i det, og vi 
håber, at det også i år bliver en 
festlig gudstjeneste med flot vejr. 

I år er det Niels Peter Sørensen 
fra Aalestrup og mig, der er de 
ansvarlige. 
Tag meget gerne selv klapstole 
og tæpper med, for efter gudstje-
nesten er der jo mulighed for at 
sidde i bakkerne og nyde en 
medbragt kaffekurv. Skulle vej-
ret mod forventning blive for 
fugtigt, trækker vi indenfor på 
Lejrgården.  
Alle - både børn, unge og voksne 
er meget velkomne. 
 



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

KIRKEN 
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Så kører vi... 



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 

Bestyrelsen for Vesterbølle Sogns Beboerforening 

Mette Lillethorup Tolshøj 1 lillethorup@dlgmail.dk 9864 5604 

Søren Johansen Korsholmvej 153 sorenj@sjovpost.dk 5328 1064 

Kirsten Felter Tolshøj 31              kfe@km.dk 3095 5248 

Bente Mikkelsen Sognevejen 155, 9620 Aalestrup 2259 5821 

 bn.mikkelsen@jubii.dk 

Hanne Kudahl Tolshøj 3         hannekudahl@mail.dk 2425 1218 

RETURADRESSE:  Orla Jokumsen, Sognevejen 236, 9620 Aalestrup 


