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BEBOERFORENINGEN 

Hjemmeside 

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

Orla Jokumsen 

 

Fællesspisning og film 
 

Torsdag den 27. marts kl. 18.30-21.00  
i Sognehuset. 

 
Prisen er 25 kr. pr person (børn under 6 halv pris) 
Vi mødes og hygger os sammen. Vi hjælper hinanden med opryd-
ning, opvask m.m. 
Den aften vil vi vise den film, som Karl Nielsen fik lavet med høsten 
for mange år siden. 
 
Tilmelding til Bente 9864 2377 eller Mette 98645 604 senest mandag 



Kontingent 
Det er nu det er tid til indbetaling af kontingent for 2014 
Satser: 50 kr./ person – 125 kr./husstand 
Pengene kan indsættes på kontonr. 2560 3000020280 
eller indbetales kontant til Mette Lillethorup 

Hvis I vælger at betale via netbank, så husk at skrive navn på, så vi 

kan registrere jer. På forhånd tak. 

Legepladsdag 
Lørdag den 26. april mødes vi på legepladsen kl. 9.00 til rundstykker 

og kaffe, hvorefter vi går i gang med forårsarbejdet på legepladsen. 

Da vi i de seneste år har haft en rigtig god ”gartner ” til at passe tin-

gene på legepladsen, er opgaven ikke så uoverskuelig, som den har 

været før. Kom og vær med til en hyggelig formiddag. 

BEBOERFORENINGEN 
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BEBOERFORENINGEN 

Møde om Levende Landsby 
Mandag den 26. maj kl. 19.30 afholdes møde om Levende Landsby 
Der vil være mulighed for at melde sig til opgaverne i forbindelse 
med Levende landsby, samt i det hele taget at få snakket om dagenes 
udformning. 
Foreningen er vært ved kaffen. 
Kom og vær med til at vi får en god start på Levende landsby dagene. 

Billeder fra forgangne tider 
Hanne er ved at lave et diasshow, der skal bruges i forbindelse med 
næste års ”Levende landsby”, hvor der er 10 års jubilæum. Hun har 
samlet en masse billeder fra forgangne tider, men modtager gerne fle-
re materialer. 
 
Skulle der være nogle, der ligger inde med billeder eller andet spæn-

dende, er de meget velkomne til at kontakte Hanne. 

Porcelæn m.m. 
Skulle der være nogle af jer, der ligger inde med noget gammelt por-

celæn, som I ikke bruger, vil vi gerne i beboerforeningen arve det. Vi 

vil bruge det i vores café i Sognehuset til Levende Landsby. Gamle 

hvide duge, lyseduge m.m vil også være meget velkomment. 

Man kan kontakte én fra bestyrelsen for at høre, hvor det skal afleve-
res. 
 



Vandværksgeneralforsamling 
mandag den 10. marts kl. 19.00  

 
i Drivhusets cafe, Korsholmvej 178, Vesterbølle 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
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Badminton 
Der er stadig mulighed for at spille badminton 
i efterskolens hal. 
Det er tirsdag og torsdag mellem 18-19. 
Man skal selv sætte banen op, og man skal 

huske 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 

7. marts, 4. april, 5. april, 2. maj 

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 in-

spirationen kommer fra markens grønsager. 

 

Husk at bestille bord i god tid på tlf. 9864 5655  

Vegetarbrunch, meditation og 
mindfulness fra Dalai Lama 

 

Lørdag den 5. april kl. 9-12  

Yoga-kursus - Yoga, meditation og vegetarmad  
 
Fredag d. 25. april kl. 18.00 til søndag d. 27. april kl. 17.00 
 
Et kursus hvor kroppens velvære vil være i centrum.  
En herlig vekselvirkning mellem nogle fysiske øvelser, der gør kroppen smi-
dig, sindet og psyken frisk og frydefuld og maven behagelig let af vegetarmad.  
Overnatning kan ske på sovesal, i hytter eller medbragt telt på campingpladsen. 
Michael Bjerrum, Claus Hermansen og Eva Bjerrum underviser.  
Pris 1700 kr. alt incl.  
Tilmelding nødvendig. 

Vegetarisk madkursus 9. marts  
Kl. 13—18 (tilmelding nødvendig) 



Højskoleaften 
med Peter Lund Madsen 

 mandag d. 17 marts 
Hjerneforskeren Peter Lund Madsen vil berige os med sin store viden 
om hjernen. Forhåbentlig bliver vi også lidt klogere på, hvad godt 
fællesskab og trygge rammer gør ved os, når vi fx skal lære noget nyt 
eller danne os som mennesker. Billetter kan købes på hjemmesiden 
www.v-e.dk eller på  
tlf. 98 64 53 80 og koster kr. 125. 
Programmet starter kl. 19.30. 
Kom i god tid. Der vil være tid til 
lidt spørgsmål efter foredraget, 
hvor der også serveres kaffe og 
kage. Vel mødt til en hyggelig og 
lærerig højskoleaften på  
Vesterbølle Efterskole! 
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Musical-uge 
Den første uge i april skruer Vesterbølle Efterskoles elever helt op for 

kreativiteten. Der er nemlig musical-uge, så i en hel uge arbejdes der 

med opsætningen af en musical. Eleverne arbejder kreativt med hele 

processen – lige fra idé til endelig forestilling. Kreativiteten kulmine-

rer i forestillinger, som er åbne for alle så kig forbi torsdag d. 3. 

april kl. 19.30 til aftenforestillingen eller fredag d. 4. april til dags-

forestilling kl. 10.15 eller kl. 16.00.  

Gymnastikopvisning 
Et af de helt store arrangementer for Vesterbølle Efterskole er den 
fælles gymnastikopvisning, som foregår mandag d. 10. marts kl. 
19.30. Eleverne har øvet sig og glæder sig til at vise resultatet af en 
stor koordineret indsats. Østhimmerlands landsdels juniorhold for 8. 
klasse kommer også med deres opvisning.  
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AKTIVITETSKALENDER 

 
Fredag d. 7. marts kl. 18 Caféaften i Drivhuset (Tilmelding) 
 
Søndag den 9. marts kl. 13 Vegetarisk madkursus  
 
Mandag d. 10.marts kl. 19  Vandværksgeneralforsamling  i  
 Drivhusets Cafe  
 
Mandag d. 10. marts Gymnastikopvisning 
 
Mandag d. 17. marts Højskoleaften 
 
Torsdag d. 27. marts Fællesspisning og film fra  
 Vesterbølle 
 
Torsdag d. 3. april kl.19.30 Musical på Vesterbølle Efterskole 
 
Fredag den 4. april kl. 18.00 Caféaften i Drivhuset" (Tilmelding) 
 
Lørdag den 5. april kl. 9-12 Vegetarbrunch og meditation i  
 ”Drivhuset” 
 
Lørdag den 26. april kl. 9 Legepladsdag 
 
25.—27. april Yogakursus ”Drivhuset” 
 
Fredag d. 2. maj kl. 18 Caféaften i Drivhuset (Tilmelding) 
 
Mandag d. 26. maj kl. 19.30 Møde om Levende Landsby 
 
Fredag d. 13. juni kl. 18 Caféaften i Drivhuset (Tilmelding) 
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GUDSTJENESTER 

 

Vesterbølle Kirke 

  

  2. marts Fastelavn  10.30 
  9. marts 1. s. i fasten  10.30  
16. marts 2. s. i fasten  ingen 
23. marts 3. s. i fasten  10.30 
30. marts Midfaste  Ingen 

 

  6. april  Mariæ bebudelses dag 10.30 
13. april  Palmesøndag  10.30 (1) 
17. april  Skærtorsdag   19.30  
18. april  Langfredag   16.00  
20. april  Påskedag   10.30 (2) 
21. april  2. påskedag   ingen 
27. april  1. s. e. påske   10.30 

  

  4. maj  2. s. e. påske   10.30 
11. maj  3. s. e. påske   ingen  
16. maj  Bededag    9.30  (3) 
18. maj  4. s. e. påske   ingen 
25. maj  5. s. e. påske   10.30 
29. maj  Kr. Himmelfartsdag 10.30 

((1) Dåbsjubilæum 

(2) Der er indsamling til KFUM & KFUK i Danmark 
(3) Line Børding, Simested 



Kirkebil 

Jeg har fri den 14.- 15. december, 
hvor Jeg har fri 10. – 16. marts og 
har studieuge 24. – 30. marts. I 
begge uger passes embedet af Ni-
els Peter Sørensen i Aalestrup. Han 
træffes på tlf: 98641860 eller mail: 
nps@km.dk  
Jeg er til konference i USA d. 12. – 
21. maj, hvor embedet passes af 
Line Børding i Simested. Hun 
træffes på tlf: 98 64 90 02 eller på 
mail: lkz@km.dk  

Thomas Felter 

Ferie og orlov 
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Siden sidst 

KIRKEN 

 

 

Begravede/bisatte: 

D. 23/1 fra Vesterbølle kirke: 
Knud Henning Krogh, Sundsøre-
vej 36. Sdr. Thise. 

D. 28/1 fra Gedsted kirke:  
Vagn Hansen Overgaard, Sønder-
toften 19, Gedsted. 

D.31/1 fra Hornbæk kirke:  
Simone Løvkvist Hansen, 
Bjerghedevej 5, Bjørnstrup 

 

Menighedsråd 

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

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 Vester-

bølle kirke, må man gerne benyt-

te 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. 



Mange usikkerhedsfaktorer kan 
forrykke planlægningen, så det 
er umuligt på nuværende tids-
punkt at sige præcis hvornår kir-
ken lukker og åbner igen. Der 
vil komme omtale af det og be-
kendtgørelse om det i Vesthim-
merlands avis, når det vides med 
sikkerhed. 

Menighedsrådet 
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KIRKEN 

Vesterbølle kirke lukkes 

Bag den dramatiske overskrift lig-
ger det faktum, at der er kommet 
revner i kirkemurene, der skal re-
pareres. Revnerne er opstået fordi 
hvælvingernes tyngde har fået mu-
rene til at skræve udad, så der vis-
se steder nu er over 5 cm store 
revner.  
Her i foråret vil ingeniører bore 
ankre ned i murene og efterfølgen-
de spænde hele tagkonstruktionen 
op med stålwirer, så murene ikke 
længere presses fra hinanden. 
Imens det står på, kan vi godt bru-
ge kirken. 
Men når det hele er blevet spændt 
op og stabiliseret, skal alle revner i 
kirkerummet repareres og efterføl-
gende skal hele kirken kalkes ind-
vendig. Dette forventes at tage ca. 
2 måneder og i den tid vil kirken 
være lukket. Vi vil i stedet holde 
de planlagte gudstjenester i Sogne-
huset, hvor vi vil indrette et interi-
mistisk kirkerum. 



Også i 2014 vil vi holde dåbsju-
bilæum Palmesøndag. Det er i 
år den 13. april. 
De børn, der er blevet døbt i Ve-
sterbølle kirke i 2009 modtager 
en særlig indbydelse til gudstje-
nesten, hvor de vil få overrakt 
deres børnebibel. 
Men vi håber at også mange an-
dre også vil komme og fejre 5-
års dåbsjubilarerne. 
Vi får nemlig besøg af ”Tante 
Andante”, som med sang, mu-
sik, fortælling og sjove aktivite-
ter vil tage børn og voksne med 
i historien om dengang 4 venner 
bar en lam mand hen til Jesus 
for at få ham til at hjælpe dem. 
Så det bliver en gudstjeneste 
hvor børn i alle aldre er særlig 
velkomne! 
Gudstjenesten begynder kl. 
10.30 og varer ca. tre kvarter. 
Når den er færdig er der en lille 
forfriskning til alle. 

Palmesøndag med dåbsjubilæum 
og børnegudstjeneste 
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KIRKEN 



KIRKEN 
2. pinsedag med fælles fri-
luftsgudstjeneste 
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2. pinsedag holdes der igen fri-
luftsgudstjeneste på Lejrgården 
i Dollerup kl.14.00. 
Gudstjenesten er fælles for Ul-
lits-Foulum-Svingelbjerg sogne, 
Louns-Alstrup-Strandby sogne, 
Simested-Testrup-Østerbølle 
sogne, Gedsted-Fjelsø sogne, 
Vesterbølle, 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 oplevelse med flot 
vejr. Det er mig og præsten i 
Aalestrup, Niels Peter Sørensen, 
der er ansvarlige for arrange-
mentet i år.  
Tag meget gerne selv klapstole 
og tæpper med, for efter guds-
tjenesten er der jo mulighed for 
at sidde i bakkerne og nyde en 
medbragt kaffekurv. 
Skulle vejret mod forventning 
blive for fugtigt, trækker vi in-
denfor på Lejrgården.  

Som skrevet tidligere falder 
konfirmationen i Vesterbølle kir-
ke fremover i udgangspunktet 
søndag efter Bededag. Er der 
enighed om det, er der dog mu-
lighed for at flytte gudstjenesten 
til en anden dag. 
Efter at 7. klasse er blevet split-
tet op til mange skoler har jeg 
ikke længere overblik over 
hvem der "hører til" her, så jeg 
er altså afhængig af at I kontak-
ter mig og giver lyd! 

Thomas Felter 

Forældre til kommende konfir-
mander – læs her! 



KIRKEN 
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Sogneklubben i Vesterbølle be-
gyndte i 1998 og var et tilbud til 
de ældre i sognet om at mødes 5-
6 eftermiddage i vinterhalvåret 
til foredrag, kaffe og hygge i 
Sognehuset. Det har været rigtig 
godt og velbesøgt og vi har haft 
utrolig mange gode eftermidda-
ge – og mange spændende ud-
flugter i maj. Men nu må vi se i 
øjnene at der er ved at være for 
få tilbage i sognet der støtter op 
om det, så vi har i enighed be-
sluttet at denne sæson er den sid-
ste. Fremover vil vi i samarbejde 
med beboerforeningen i stedet 
satse på aftenmøder i Sognehu-
set, så flere har mulighed for at 
være med. 

Sogneklubben lukker og slukker 

Det sidste møde i denne sæson – 
nemlig d. 4. marts bliver et så-
dant fælles aftenmøde, hvor tidli-
gere efterskoleforstander Hans 
Jørgen Lysholm kommer og for-
tæller baggrunden for ”1864” - 
den store dramaserie fra Dan-
marks Radio, som vil blive vist i 
efteråret 2014. Foredraget er gra-
tis, men det koster 20 kroner for 
kaffen. 
Stor tak til alle, der har bidraget 
til at Sogneklubben fungerede så 
fint i 15 år. 



KIRKEN 
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På menighedsrådsmødet d. 10.februar diskuterede vi et oplæg om 
lidt ændret liturgi ved søndagens gudstjenester. Ønsket fra min side 
er at opnå en lidt mere ”stram” gudstjeneste, der hænger bedre sam-
men og bedre afspejler de ændringer der de sidste 5-10 år er sket i 
synet på gudstjenesten. Derfor prøver vi det næste års tid med føl-
gende ændringer: 
Der bliver kun én læsning før prædikenen: enten fra Gamle Testa-
mente eller fra brevene. Det afgør jeg fra søndag til søndag. Inden 
læsningen vil jeg komme jeg med en lille introduktion, så det læste 
forhåbentlig bedre forstås. 
Vi diskuterede længe, om vi i fællesskab skal sige eller synge tros-
bekendelsen, men besluttede os for at vi (fortsat) synger den. 
Meddelelserne efter prædikenen flyttes hen til sidst i gudstjenesten, 
hvor kirkesangeren bekendtgør dem inden udgangsbønnen. 
Efter prædikenen udelades den apostolske velsignelse. Den er et 
levn fra en tid, hvor mange gik hjem når der skulle være nadver og 
derfor ikke fik den aronitiske velsignelse med, som jo først lyses ef-
ter nadveren. Derfor indførte man en ”reserve”-velsignelse efter 
prædikenen, så dem der gik, alligevel fik en slags velsignelse. I dag 
bliver alle som regel til hele gudstjenesten – derfor kan den udela-
des. 
Indtil videre nøjes vi med disse ændringer og så evaluerer vi om et 
års tid. Men alle der kommer i kirke er meget velkomne til at kom-
mentere ændringerne. 
Vi begynder med den nye liturgi Påskedag. 

Thomas Felter  

Ny liturgi ved gudstjenesten 



Lokalbladets redaktør 

Else & Orla Jokumsen, jokumsen@live.dk 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 Byrial Nielsen 

Bestyrelsen for Vesterbølle Sogns Beboerforening 

Mette Lillethorup Tolshøj 1 9864 5604 

 lillethorup@dlgmail.dk 

?? Korsholmvej 

Kirsten Felter Tolshøj 31 9864 5201 

Bente Mikkelsen Sognevejen 155 9864 2377 

Hanne Kudahl Tolshøj 3 2425 1218 

RETURADRESSE:  Orla Jokumsen, Sognevejen 236, 9620 Aalestrup 


