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Lokalblad 

 
 

    Efterår 2021 
 

            Konfirmation i Vesterbølle kirke 21. august 2021 
Fra v: Thomas Felter, Rune Areiter, Silas Brandt Dyrvig Jensen,  
Christoffer Sloth Christensen, Mia Svanhild Ardal, Emma Rosen-
kvist Agergaard Kristensen, Adaeze Ezeamenyi Pedersen og Linnea 
Christophersen. 
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Alle arrangementer i dette blad er fra beboerforeningens side med 
forbehold for situationen med Covid-19. Selvom vi alle er ved at 
være vaccinerede, ved vi jo ikke, hvad efteråret bringer.                   
Vi opfordrer derfor til, at man melder sig til SMS-kæden eller            
Facebookgruppen ”Aktiv i Vesterbølle”, hvor der opdateres, når           
vi nærmer os….. 

 
SMS-kæden 

 

Du kommer på SMS-kæden ved at sende en SMS til 
7178 4930 med dit navn. 
Så får du besked, når der sker noget i foreningen. Det er også dette 
telefonnummer, du skal bruge, når du skal tilmelde dig til arrange-
menter - helst pr. SMS. 

 

Facebookgruppen ”Aktiv i Vesterbølle” 

Hvis du mere er til Facebook, kan du anmode om medlemskab af 
den lukkede Facebook-gruppe ”Aktiv i Vesterbølle”. 
Det er her man kan blive mindet om, hvad der foregår i byen - det 
er her man kan tilmelde sig Spis og Smut - og det er også her vi kan 
efterlyse redskaber eller bortløbne hunde - eller hvad vi nu kan            
finde på. 
Det er Rie Munk Friis og Sonja Kristensen, som er administratorer  
i gruppen. 

 

Hjemmeside: www.vesterboelle.dk 
Hjemmesiden dækker ”alt” hvad der sker i vores dejlige by - Lands-
bykulturen, kirken, beboerforeningen og byen som sådan, 
Vores webmaster, Karsten Møller, tager gerne imod tips og ideer til 
ting, som I synes mangler på siden. 
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BEBOERFORENINGEN 
 
Filmaften fredag den 10. september kl. 18.00 

Vi starter med fællesspisning og ca. kl. 18.45 
sætter vi os med en kop kaffe og ser en god 
(dansk) film - forslag modtages gerne. 
Pris for maden er kr. 50 - medbring selv drikke-
varer, så giver beboerforeningen kaffen. 
Tilmelding senest søndag den 6. september på 
beboerforeningens telefon 7178 4930. 

 
Løvfaldsfest lørdag den 9. oktober kl. 18.00 

Hvis du vil være med til at bestemme menuen og indholdet, tager vi 
gerne imod gode ideer. 
Pris for maden er kr. 50 - medbring selv 
drikkevarer til maden, så giver beboer-
foreningen kaffen. 
Tilmelding senest søndag den 6. september 
på beboerforeningens telefon 7178 4930. 

 

Spis og Smut 
Madholdet aftales fra gang til gang. Spisningen begynder kl. 17.30 
og arrangementet 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 skal tilmelde sig gennem facebookgruppen ”Aktiv i                 
Vesterbølle”, hvor det også kommer til at fremgå, hvem der er               
tovholder. 

 
 

      Næste datoer er: 
 
      6. september 
      4. oktober 
      1. november. 
 
      Ingen Spis og Smut                                     
      i december. 
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Børnehyggedag lørdag den 30. oktober kl. 15.00 
Vi mødes i Sognehuset og hygger, leger og spiser - det bliver nok 
med Halloween tema, så vær forberedt på, at  
det også kan blive lidt uhyggeligt. 
Alle børn er velkomne - og det er ganske gratis 
at deltage. 
Tilmelding senest søndag den 24. oktober på 
beboerforeningens telefon 7178 4930.  

 
Inspiration til julepyntning tirsdag den 23. november            
kl. 19-21 

 

Vi mødes i Sognehuset, hvor Rikke Kovsted giver inspiration til  
 adventskranse og dekorationer, som  
 kan pynte i julemåneden. 
 Medbring skåle/opsatse, oasis samt 
 materialer til eget forbrug og evt.  
 bytte. Bente Mikkelsen sørger for, at  
 der er pyntegrønt. 
 Kaffe og kage serveres undervejs.    

Tilmelding af hensyn til både pladsen og kagebageren senest den 
20. november på beboerforeningens telefon 7178 4930. 

 
Julefrokost 

 

Fredag den 26. november kl. 18.00 i Sognehuset. 

 

Drikkevarer til eget forbrug 
medbringes og en lille gave 
til pakkespillet (pris op                
til 50 kr.) medbringes. 
Beboerforeningen er vært 
ved snapsen. 
Pris 75 kr. 
Tilmelding senest mandag 
den 23. november på 
beboerforeningens telefon 
7178 4930. 

BEBOERFORENINGEN 



 
Juletræstænding  

 

Søndag den 28. november kl. 15.00. 
Traditionen tro begynder vi med en kort guds-
tjeneste i kirken. Herefter er beboerforeningen 
vært ved gløgg og æbleskiver i Sognehuset. 
Ca. kl. 16.15 går vi i samlet flok hen og tænder 
byens juletræ. 
Da det ikke længere er muligt at have juletræet, 
hvor det plejer at stå, finder vi et godt centralt 
sted i byen at grundlægge en ny tradition. 

 
Fitness på Vesterbølle Efterskole 

 

Medlemmer af Vesterbølle Sogns                                                                     
Beboerforening kan benytte efterskolens  
fitnessredskaber. 
Pris for at benytte redskaberne er 100 kr. pr. 
måned eller 1000 kr. om året pr. husstand - plus 
naturligvis medlemskab af beboerforeningen. 
Kontakt bestyrelsen, hvis du vil høre om dette tilbud. 

 
Æblepresning lørdag den 16. oktober kl. 10-12 og 13-15 

 

Det foregår i Landsbykulturens lade på                
Tolshøj 13 i Vesterbølle. 
Kom med jeres æbler og få dem lavet til en 
skøn æblemost. Pris pr. 1iter 5 kr. 
Det foregår på en gammeldags æblepresser. 

 
Julemarked lørdag den 13. november kl. 10-17 

 

Mange udstillere i laden Tolshøj 13 
samt salg af gløgg og æbleskiver i  
Sognehuset. 
Masser af nisser, juletræer, pyntegrønt 
og juledekorationer. 
Vel mødt til en dag i julens tegn. 

BEBOERFORENINGEN 
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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  
3. september, 1. oktober, 5. november 
Hovedretten serveres mellem 18.00 og 19.00 

 
 
 

Lørdagsbrunch kl. 11.00-14.00 
4. september, 2. oktober, 6. november 

 

           VESTERBØLLE VANDVÆRK 
 

 

  Generalforsamling mandag den 4. oktober kl. 19.00 i Drivhusets   
  Café. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag til forhandling til 
  formand Claus Hermansen, tlf. 2083 4664  
 

    Bestyrelsen 
 
 
 

  *  Niels Mikkelsen           22188499 
  *  Hans Dollerup         20223250 
  *  Martin Kristiansen       20201193 
  *  Jens Dalsgaard             20302211 
  *  Claus Hermansen         20834664 



7 



  8 

AKTIVITETSKALENDER 
                           
      
 
 
 
 
  

Fredag 

Lørdag 

Mandag 

Onsdag 

Fredag 

Lørdag 

Søndag 

Søndag 

Tirsdag 

Fredag 

Lørdag 

Mandag 

Mandag  

Lørdag 

Lørdag 

Tirsdag 

Lørdag 

Mandag 

Fredag 

Lørdag 

Torsdag 

Lørdag 

Tirsdag 

Fredag 

Søndag 

Tirsdag 
 
  
 

  3/9 

  4/9 

  6/9 

  8/9 

10/9 

11/9 

19/9 

26/9 

28/9 

  1/10 

  2/10 

  4/10 

  4/10 

  9/10 

16/10 

26/10 

30/10 

  1/11 

  5/11 

  6/11 

11/11 

13/11 

23/11 

26/11 

28/11 

30/11 
 
 

    

  
  

Fredagscafé i Drivhuset 

Lørdagsbrunch i Drivhuset 

Spis og Smut i Sognehuset 

Besøgsaften på Vesterbølle Efterskole 

Fællesspisning og film i Sognehuset 

Høstløb på Vesterbølle Efterskole 

Høstgudstjeneste med frokost 

Efterskolernes dag på VE 

Strikke-eftermiddag i Sognehuset 

Fredagscafé i Drivhuset 

Lørdagsbrunch i Drivhuset 

Spis og Smut i Sognehuset 

Generalforsamling Vesterbølle vandværk 

Løvfaldsfest i Sognehuset 

Æblepresning i laden Tolshøj 13 

Strikke-eftermiddag i Sognehuset 

Børnehyggedag i Sognehuset 

Spis og Smut i Sognehuset 

Fredagscafé i Drivhuset 

Lørdagsbrunch i Drivhuset 

Fællesspisning og foredrag i Sognehuset 

Julemarked i laden Tolshøj 13 

Juleinspiration i Sognehuset 

Julefrokost i Sognehuset 

Gudstjeneste/juletræstænding 

Strikke-eftermiddag i Sognehuset 

kl. 18-23 

kl. 11.00 

kl. 17.30 

kl. 18.30 

kl. 18.00 

kl. 10.00 

kl. 11.00 

kl. 13-20 

kl. 15-17 

kl. 18-23 

kl. 11.00 

kl. 17.30 

kl. 19.00 

kl. 18.00 

kl. 10-15 

kl. 15-17  

kl. 15.00 

kl. 17.30 

kl. 18-23 

kl. 11.00 

kl. 18.00 

kl. 10-17 

kl. 19-21 

kl. 18.00  

kl. 15.00 

kl. 15-17 
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GUDSTJENESTER 

   Vesterbølle kirke 

     

   5. september  14. søndag efter Trinitatis  11.00 
        12. september  15. søndag efter Trinitatis   ingen 
        19. september  16. søndag efter Trinitatis  11.00    (1) 
        26. september  17. søndag efter Trinitatis    9.30 

 

  
3    
          3. oktober  18. søndag efter Trinitatis   ingen 
        10. oktober  19. søndag efter Trinitatis  11.00 
        17. oktober  20. søndag efter Trinitatis   ingen 
        24. oktober  21. søndag efter Trinitatis    9.30     KK 
        31. oktober  22. søndag efter Trinitatis   ingen 

   
        

          7. november  Alle Helgens søndag   11.00    (2) 
        14. november  24. søndag efter Trinitatis    9.30 
        21. november  Sidste søndag i kirkeåret    ingen 
        28. november  1. søndag i advent    15.00    (3) 

   

       KK = Kirkekaffe efter gudstjenesten 
       (1)     Høstgudstjeneste og fællesspisning. Se kirkesiderne 
       (2)     Alle Helgens-gudstjeneste. Se kirkesiderne 
       (3)     Efterfølgende gløgg og juletræstænding. Se kirkesiderne 



KIRKEN 
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11. - 12. september. 
25. -  31. oktober. 
20. - 21. november. 
I alle perioder passes embedet af Asger Nielsen 
astni@km.dk eller tlf: 9864 5558 

 Sognepræstens vikar har ferie/fri 

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: 9864 1821 - for at de kan tilrettelægge           
kørslen. 

                                                                                  Menighedsrådet  

 

 Kirkebil  

 

 Siden sidst 
 
Døbt i Vesterbølle kirke: 
             7. august 
             Sofia og Stefani Kabani Eskelund, 
             Dubai, Forenede Arabiske Emirater 

 

  21. august 
  Hugo Christian Vestergaard Sloth 
  Horsemosevej, Horsemosegaard 

 

Viede i Vesterbølle kirke 
 

   3. juli 
   Joan Bering Elkær og 
   Kent Skov Laustsen, Knudstrup 
 

 
 

            7. august 
            Nadia Brinkmann Nielsen og 
            Mathias Sinkjær Momme, Herning 
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KIRKEN 
 Alle Helgen-gudstjeneste 

 

Alle Helgens søndag, den 7. november, vil navnene blive læst op på 
dem, der er døde og/eller begravet i sognet siden sidste Alle Helgen. 
Denne særlige søndag mindes vi dog også alle de 
andre vi har mistet, hvor længe det end er siden. 
Alle får derfor mulighed for at tænde et lys for 
dem, der savnes. 
Efter gudstjenesten kan alle der ønsker det få et 
gravlys, som kan sættes på et gravsted. 

 Vikarpræst til Vesterbølle 

 

Som mange af jer ved, er jeg ved siden af at være sognepræst i 
Vesterbølle også uddannelseskonsulent for nyuddannede præster i 
Viborg stift. 
Henover efteråret og vinteren skal jeg desuden vikariere i den                     
tilsvarende stilling i Århus stift, fordi min kollega dér har fået andet 
arbejde. 
For at jeg kan dække både stillingen i Viborg og Århus, vil der i en 
periode blive indsat en vikar, som vil varetage sognepræstedelen - 
altså fortrinsvis gudstjenester og kirkelige handlinger i Vesterbølle 
kirke. 
I skrivende stund er det aftalt at vikariatet strækker sig indtil                   
1. april 2022, men der kan ske forrykkelse af det - både den ene og 
den anden vej. Det er forhåbentlig mere afklaret, når Lokalbladet 
for foråret 2022 kommer. 
I mellemtiden bliver pastor emeritus Knud Erik Nissen konstitueret 
som sognepræst pr. 1. september.                                                                                             
Han var sidst provst i Lemvig provsti i 18 år og stoppede i 2016. 
Jeg kender ham som en ordentlig, venlig og erfaren mand. 
Jeg er sikker på at Vesterbølle kommer i særdeles gode hænder 
med ham som vikar - og jeg vil opfordre jer alle til at  
tage godt imod ham og bakke op om gudstjenesterne 
og det øvrige, som han kommer til at stå for. 
 
 
                                                         Thomas Felter 

 
 



KIRKEN 
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Høstgudstjeneste med kirkefrokost og museumsbesøg 

 

Søndag den 19. september kl. 11.00 holder vi høstgudstjeneste. 
Indsamlingen går også i år til Barnets Blå Hus i Aars, der giver en 
hjælpende hånd til børn i pressede familier i Vesthimmerland. 
Det er også muligt at indbetale en gave på kirkens MobilePay 
87756. Tak for en god gave til det formål. 

 

 
Efter gudstjenesten er menighedsrådet som sædvanlig vært ved en 
frokost i Sognehuset. Efter frokosten vil vi gå til det nye museum i 
laden ved siden af Sognehuset, hvor Hanne Kudahl vil fortælle lidt 
om historien bag ”Foreningen til Levendegørelse af Landsbykultu-
ren i Vesthimmerland”, som netop i år kan fejre 50 års jubilæum. 

Efterfølgende bliver der tid til selv at gå rundt og se på de mange 
spændende redskaber og sager. 
Alle er velkomne. Det koster ikke noget og vi håber, at mange har 
lyst til at være med. 



KIRKEN 
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Strikke-eftermiddag 

 

Den sidste tirsdag i hver måned mødes vi i Sognehuset og strikker. 
Sidste år strikkede og hæklede vi til Vesterbølle Efterskoles                   
udlandsrejser, som de kunne tage med som gaver. 
Vi starter med en kop kaffe, og derefter hygger vi os med strik, 
hækling og snak. 
Arrangementet er for alle, og man 
behøver ikke komme hver gang. 
Menighedsrådet lægger garn til ar-
bejdet. 
I denne periode er det:  

 

Tirsdag den 28. september kl. 15-17 
Tirsdag den 26. oktober kl. 15-17 
Tirsdag den 30. november kl. 15-17 

 

Bare mød op eller kontakt Asta Elkær på tlf. 2485 1452 

 

1. søndag i advent  

 

Lige om lidt er det advent igen - og det er ikke til at forstå hvor              
tiden bliver af. 
Men de gode traditioner som vi holder 
fast ved år efter år er med til at vi kan 
fornemme årets rytme og tidsfæste              
vores liv.  
Så også i år vil vi gøre helt som vi ple-
jer: holde en kort gudstjeneste i kirken 
kl. 15.00, hvorefter der er gløgg og æb-
leskiver i Sognehuset som vi kan styrke 
os ved, inden vi i fællesskab under klok-
keklang går til byens juletræ og tænder 
det. 
Det forlyder at træets plads i år bliver  
en anden, så en lille ændring på                     
traditionerne bliver der da i år. 

 

                                       Thomas Felter                                                                                  

KIRKEN 



  

Søndag den 1. august tog vi afsked med Ejner Noe, vores kirke-  
sanger gennem de sidste 4 år. Han har valgt at gå på pension og 
sang derfor for sidste gang som fastansat denne søndag. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Umiddelbart efter gudstjenesten var der en lille reception rundt om 
døbefonten - med kaffe, kransekage, taler og sjove historier. 
Stor tak til Ejner for 4 gode og engagerede år med et fornemt arbej-
de - og alt godt med dit otium! 
                                                    Menighedsrådet og Thomas Felter 

  

 
 
 
 

 

KIRKEN 

 

             Levende Landsby 2021 
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Fællesspisning og foredrag  

 

Torsdag den 11. november kl. 18.00 i 
Sognehuset i samarbejde med beboer-
foreningen. 
Vi starter med fællesspisning kl. 18.00 - 
pris for maden er 50 kr. og man skal selv 
medbringe drikkevarer.                                       
Der serveres kaffe/te til foredraget som 
starter kl. 19.00. 
Karin Hasling viser billeder og fortæller 
om sin vandring ad den franske                       
Camino til Santiago de Compostela                     
i Nordspanien. Det er også fortællingen 
om, hvordan en københavner ad snørk-
lede omveje kom til at bo i Vesterbølle.  

Undervejs på sin vandring mødte Karin mange spændende menne-
sker og så en fantastisk natur, og det vil hun gerne fortælle om. 
Hun besvarer også spørgsmål om alt fra rygsækkens vægt til hvor-
for hun vandrer i herrestøvle str. 42. 
Tilmelding til spisning senest søndag den 7. november kl. 19.00 
pr. SMS på tlf. 7178 4930. 

KIRKEN 
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RETURADRESSE:  Hanne Kudahl, Tolshøj 3, Vesterbølle, 9631  Gedsted 

 

                      

                      

 
 

 

 

Formand   

Næstfmd. 

Kasserer 

Sekretær 

 

Regnskab 

Beboerfor. 

Beboerfor.

Brian Christophersen, brianchristophersen@gmail.com 

Aase Møller, aase.jakobsen@live.dk 

Karsten Møller, karsten@privatmail.dk 

Karin Hasling, mor.karin@gmail.com 

Ann Ardal, annardal@gmail.com 

Hanne Kudahl, hannekudahl@mail.dk 

SMS tilmelding til Vesterbølle Beboerforening 

MobilePay nummer   

22506011 

28833920 

21420055 

21721579 

22638194 

24251218 

71784930 

43893 

Sognepræst 

Vikarpræst 

Graver  

Organist 

Formand 

Kirkeværge 

Kontaktpers. 

Kasserer 

Sekretær 

Regnskab 

Sognehuset 

 

Thomas G. Felter, tofe@km.dk 

Knud Erik Nissen, kesn1952@gmail.com 

Kristian Nielsen, vesterboellekirkegaard@gmail.com 

Lars-Peder Nyrup Bøgh, pnyrup@gmail.com 

Kirsten Dollerup, fam.dollerup@hotmail.com 

Asta Elkær, elkaerasta@gmail.com 

Heidi D. Jensen, hdyj100@gmail.com 

Jens Dalsgaard, jensdalsgaard@live.dk 

Kirsten Ladekarl, kl@v-e.dk 

Cathrine Andersen, ca@ca-kontorservice.dk 

Asta Elkjær, elkaerasta@gmail.com 

MobilePay 

98645201 

24451210 

60493484 

51331201 

53281500 

24851452 

21709232 

20302211 

25672450 

22956557 

24851452 

87756 

Bestyrelsen for Vesterbølle Sogns Beboerforening 

Lokalbladets redaktør 

 

Hanne Kudahl    hannekudahl@mail.dk              24251218 

Vesterbølle kirke 


