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Intet er som det plejer at være i år.  
Bestyrelsen for Beboerforeningen har valgt, ikke at planlægge 
arrangementer i december, januar og februar - bortset fra det, 
vi SKAL. Det gør vi ud fra et forsigtighedsprincip - altså                  
hverken Spis og Smut, filmaften eller andet spændende.            
Vi håber sådan, at vi kan tage revanche…… på et tidspunkt. 
Pas godt på hinanden derude. 
På bestyrelsens vegne. 
Karin Hasling, sekretær. 

 
Vi opfordrer stadig til, at du melder dig til SMS-kæden 

 

Det gør du ved at sende en SMS til Beboerforeningens 
telefon nr. 7178 4930 med dit navn. 
Så får du besked, når der sker noget i foreningen. Du må gerne  
sende SMS`erne videre til din nabo - og opfordre til, at hun/han 
selv tilmelder sig SMS-kæden. 

 
Vesterbølle har fået hjemmeside - www.vesterboelle.dk 

 

Vi opfordrer til, at man slår et slag forbi den nye hjemmeside. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjemmesiden dækker ”alt” hvad der sker i vores dejlige by -  
Landsbykulturen, kirken, Beboerforeningen og byen som sådan. 
Vores webmaster, Karsten Møller, tager gerne imod tips og ideer             
til ting, som I synes mangler på hjemmesiden. 
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BEBOERFORENINGEN 

Generalforsamling 

 

Vi forsøger at gennemføre generalforsamling i henhold til vedtæg-
terne. Det er onsdag den 18. februar 2021 kl. 19.00 i Sognehuset,                
men uden fællesspisning. 
Man bedes selv medbringe kaffe - og måske lidt sødt - til egen            
fortæring. Af hensyn til opstilling af borde og stole beder vi om            
tilmelding til generalforsamlingen senest 16. februar kl. 19.00 -  
gerne pr. SMS - til foreningens telefon nr. 7178 4930. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
1: Valg af dirigent og stemmetællere 
2: Formandens beretning 
3: Fremlæggelse af regnskab 
4: Forhandling 
5: Kontingentfastsættelse. Bestyrelsens forslag: Uændret. dvs 50 kr. 
    pr. person/125 kr. pr. husstand. 
6: Valg til bestyrelsen.  
    På valg er Aase Møller og Brian Christophersen og suppleanterne  
    Bettina Mørk og Janneke Pedersen.  
    Aase og Brian modtager genvalg.                                                              
    Der skal vælges (eller genvælges) to nye medlemmer til bestyrel- 
    sen plus to suppleanter. 
7: Indkomne forslag. Forslag til behandling fremsendes til forman- 
    den senest 14 dage for generalforsamlingen. 
8: Levende Landsby - i et Corona år. 
9: Eventuelt. 

 

 

Facebookgruppen ”Aktiv i Vesterbølle” 

 

Gruppen er stadig aktiv og du kan anmode om medlemskab af den 
lukkede FB-gruppe hvor vi kan efterlyse redskaber eller bortløbne 
hunde - eller måske opfordre til en spontan gåtur eller en legeaftale 
for børnene på legepladsen. 
Det er Rie Munk Friis og Sonja Kristensen, som er administratorer  
i gruppen. 
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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 med buffet 
4. december og 5. februar 
Hovedretten serveres mellem 18.00 og 19.00 

 
 
 

Lørdagsbrunch kl. 11.00-14.00 
5. december og 6. februar 

 

Julecafé kl. 13.00 
6. december 
 

Meditation og kage kl. 14.00-16.00 
6. februar 

 

Besøgsaften  

 

Onsdag den 9. december kl. 18.30-20.00 

 

Vores besøgsaften bookes via hjemmesiden www.v-e.dk 
Vi afvikler selvfølgelig besøg efter gældende regler og anbefalinger 
i henhold til Covid-19. 



KIRKEN 
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19. - 20. december (friweekend) 
9. - 10. januar (friweekend) 
1. - 3. februar (konference) 
15. - 21. februar (vinterferie) 
I alle perioder passes embedet af Asger Nielsen 
astni@km.dk eller tlf: 9864 5558 

 Sognepræsten har ferie/fri 

 Kirkebil  

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  

 Siden sidst 

Døbte i Vesterbølle kirke: 
22/8: Olivia Mira Ardal, Vesterbølle 

 

30/8: Bessie Ezeamenyi Pedersen, Vesterbølle 

 

 

 
 ”Nyt” menighedsråd 

 

Så er valget til menighedsrådet overstået og i Vesterbølle blev det 
nye menighedsråd helt det samme som det gamle - idet alle blev 
genvalgt. Det er der i hvert fald en præst, der er rigtig glad for!               
Vi supplerer hinanden på bedste vis og har gode, konstruktive          
og sjove møder sammen. 
Fordelingen af poster er også den samme som før valget med             
Kirsten Dollerup som formand, Jens Dalsgaard som kasserer,              
Asta Elkær som kirkeværge, Heidi D. Jensen som kontaktperson  
og Kirsten Ladekarl som sekretær. 
Til lykke med valget og fortsat god arbejdslyst! 

                                                                                     Thomas Felter 
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AKTIVITETSKALENDER 

                           

      

 

 

 

 

  

Søndag 

Fredag  

Lørdag 

Søndag  

Onsdag 

Tirsdag 

Onsdag   

Fredag 

Lørdag 

Lørdag 

Søndag 

Onsdag 

  

Onsdag 

 29/11  

   4/12  

   5/12 

   6/12 

   9/12        

 15/12    

 27/1 

   5/2 

   6/2 

   6/2 

 14/2 

 18/2 

 

 24/2 

Gudstjeneste og juletræstænding 

Julecafé i Drivhuset 

Lørdagsbrunch i Drivhuset 

Julecafé i Drivhuset 

Besøgsaften på VE 

Julekoncert i kirken 

Strikke-eftermiddag i Sognehuset 

Fredagscafé i Drivhuset 

Lørdagsbrunch i Drivhuset 

Meditation og kage i Drivhuset 

Børnegudstjeneste og tøndeslagning 

Generalforsamling i Vesterbølle Sogns 

Beboerforening i Sognehuset 

Strikke-eftermiddag i Sognehuset 

kl. 15.00 

kl. 18.00  

kl. 11-14 

kl. 13.00 

kl. 18.30 

kl. 19.30 

kl. 15-17 

kl. 18.00 

kl. 11-14  

kl. 14-16 

kl. 14.00 

kl. 19.00 

 

kl. 15-17 

 

 Bestyrelsen 

 
 

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

 

           VESTERBØLLE VANDVÆRK 
 



7 

GUDSTJENESTER 

Vesterbølle kirke 

     

  29. november  1. søndag i advent    15.00            (1) 
           6. december  2. søndag i advent     ingen 
         13. december  3. søndag i advent    11.00 
         20. december  4. søndag i advent      9.30            (2) 
         24. december  Juleaften      14.30+16.00 (3) 
         25. december  Juledag        9.30  
         26. december  2. Juledag     11.00 
         27. december   Julesøndag      ingen 
         31. december  Nytårsaftensdag    16.00            (4) 

 

  
3    
           3. januar  Hellig Tre Konger     ingen 
         10. januar  1. søndag efter H3K   11.00 
         17. januar  2. søndag efter H3K     9.30 
         24. januar  Sidste søndag efter H3K   11.00 
         31. januar  Septuagesima      ingen  

   
        

          7. februar  Seksagesima       9.30 
         14. februar  Fastelavn      14.00            (5) 
         21. februar  1. søndag i fasten     ingen 
         28. februar  2. søndag i fasten    11.00 

   

  (1)    Efterfølgende juletræstænding, hvis det er muligt 
  (2)    Asger Nielsen. Vi synger julen ind. Se kirkesiderne 
  (3)    Gudstjenester med mulighed for tilmelding. Se kirkesiderne 
  (4)    Tilmelding! Indsamling til Det Danske Bibelselskab. Se kirkesiderne   
  (5)    NB: fællesgudstjeneste i Fjelsø kirke v/Asger Nielsen. Se kirkesiderne  
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KIRKEN 

 
Ny nadverliturgi 

 

Jeg er stiftspræst for gudstjeneste i Viborg stift og har bl.a. til             
opgave at arbejde med nye gudstjenesteformer. Derfor har jeg fået 
tilladelse til at Vesterbølle må fungere som ”liturgisk frisogn”.                
Det vil sige, at vi har lov at afprøve nye liturgier til gudstjenester og               
kirkelige handlinger uden at skulle søge biskoppen om tilladelse. 
Hvad jeg og menighedsrådet bliver enige om at prøve, kan vi bare 
sætte i værk. Det benytter vi os af! 
Det er vigtigt at der findes sådanne frisogne til afprøvning af               
liturgier. Der kommer løbende nye forslag til ændringer.  Men for     
at finde ud af, hvilke ændringer, der duer, skal  de afprøves i en                        
rigtig gudstjeneste med en menighed - og helst gennem længere tid. 
Så afsløres det, hvad der fungerer og ikke fungerer på det                 
pågældende sted. 
Vi har nu i kirkeåret 2019-2020 haft et års prøveperiode med en ny 
nadverliturgi. Tidligere brugte vi det såkaldte ritual B, der kan fin-
des bag i salmebogen. I prøveperioden har vi ladet os inspirere af et 
nyt ritual fra Himmelev kirke (se evt. www.himmelevkirke.dk). 
Det har der været mange positive reaktioner på. Men det har også 
vist sig, at der har været nogle ting, der ikke rigtigt fungerede. Og i 
stedet for bare at gå tilbage til ritual B, vil vi i det kommende år 
prøve det, der hedder ritual C, og som bruges i mange kirker - dog 
med nogle ændringer, som f.eks. bønner i et mere nutidigt sprog. 
Så fra 1. søndag i advent 2020 til 1. søndag i advent 2021 bruger vi 
nadverliturgi C for at se, hvordan det fungerer hos os. Igen vil vi 
være meget glade for tilbagemeldinger på dette forsøg. 

 

                                                                                    Thomas Felter 

 
Strikke-eftermiddage 

 

Vi mødes i Sognehuset og strikker. 
Vi starter med en kop kaffe og derefter                                             
hygger vi os med strik,  hækling og snak. 
 
 

Onsdag den 27/1, 24/2 og 31/3 kl. 15-17 

 

Alle er velkomne 

                                                                                 Menighedsrådet  
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KIRKEN 

Fastelavn med børnegudstjeneste og tøndeslagning i 
Fjelsø kirke og Kulturhus 
Fastelavns søndag, den 14. februar, håber vi igen at se en masse             
udklædte børn i kirken.  
I 2021 er det i Fjelsø og løjerne starter kl. 14.00 og varer ca. en halv 
time. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bagefter slår vi katten af tønden i Fjelsø kulturhus. Og vi skal                        
selvfølgelig også have fastelavnsboller! 
Der har været næsten fuldt hus i både kirke og Sognehuset til de                     
forrige års fastelavnsarrangementer. Det håber vi selvfølgelig også 
der bliver denne gang. 
Så kom og vær med. Vi ses! 
                                                                                  Thomas Felter 

 
 Julekoncert  

 

Tirsdag den 15. december kl. 19.30 er der                        
julekoncert i Vesterbølle kirke med Marie Egedal 
og Birthe Reitz.        
Vi holder det som en ”ren” koncert uden fællessang, for så må vi 
være 70 personer i kirken. 
Der er gratis adgang og vi laver ikke tilmelding, så hvis du vil være 
sikker på at få en plads, så kom i lidt god tid. 
Både Birte og Marie kan synge - og tillige spille på klaver, orgel og 
fløjte, så vi kan forvente at høre en masse gode sange og salmer 
fremført på meget varieret måde. 
Tag naboen under armen (nå nej - hold lige en meters afstand!)             
og kom i julestemning i Vesterbølles ældste og smukkeste rum. 

                                                                                    Thomas Felter 



Brug af mundbind i Vesterbølle kirke og Sognehuset. 

Du skal bære mundbind ved ind- og udgang af kirken, men          
behøver ikke at have det på under gudstjenesten. Heller ikke under 
altergangen. Præst og betjening er undtaget fra bestemmelserne. 
Vi har mundbind i våbenhuset, hvis du har glemt at få med. 
I Sognehuset gælder reglerne for offentlige steder: man skal bære 
mundbind ved ind og udgang, samt hvis man bevæger sig rundt i 
lokalet. Når man sidder ned, må man gerne fjerne det. 
Reglerne for kirkelige aktiviter er beskrevet således: 
 

Kravet om mundbind gælder ikke for præster og andre forkyndere eller an-

satte og frivillige, som bistår under ceremonien. Kravet gælder heller ikke 

deltagere, som har en central rolle i den konkrete ceremoni fx dåbsbarn/-

forældre og faddere, når dåbshandlingen finder sted, konfirmander, brudepar 

(inklusiv personer som bistår brudeparret i forbindelse med ceremonien) og 

ved bisættelser og begravelser de nærmeste efterladte (inklusiv kistebærere). 

Hvis kirkegængerne ønsker at modtage nadver, er man omfattet af undtagel-

sen om at de medvirkende ikke skal bære mundbind under den konkrete              

kirkelig aktivitet. Der er derfor ikke krav om at altergæsten bærer mundbind 

eller visir, når vedkommende går op til alteret og returnerer til sin plads.                  

Mundbindet kan dog være et godt supplement til sundhedsmyndighedernes 

generelle anbefalinger vedrørende afstand og hygiejne, som  under alle om-

stændigheder bør overholdes. 
 
 

 

Vi synger julen ind 

4. søndag i advent gentager vi de sidste års succes med en 
sang-gudstjeneste. 
Forskellige mennesker fortæller om en  
yndlings-julesalme, som vi herefter synger 
sammen. Det er kl. 9.30 i Vesterbølle kirke 
og kl. 11.00 i Fjelsø kirke. Begge tjenester 
er ved præsten i Gedsted, Asger Nielsen, så man kan vælge den, 
der passer bedst. Kom og hør, hvilke julesalmer andre holder mest 
af. Måske er din der også? 

                                                                                   Thomas Felter 

 

KIRKEN 
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Jul med 2 x juleaften og tilmelding 

 

Vi er alle udfordrede af COVID-19.  
I Vesterbølle må vi være 35 enkeltpersoner i kirken, hvis vi vil             
synge - og lidt flere, hvis nogle kan sidde tæt sammen som                   
familiemedlemmer, der er sammen til daglig. 
Men det er jo stadig meget få til en juleaften, hvor kirken plejer              
at være fuld! 
Vi kunne flytte juleaftensgudstjenesten til en hal, men det er ikke 
særligt hyggeligt. Vi kunne undlade at synge, så vi måtte være            
dobbelt så mange, men hvad er en jul uden julesalmerne? 
Vi kunne holde flere gudstjenester, men er lidt udfordrede på at 
skaffe organist og kirkesanger, da vores faste medarbejdere kun kan 
spille og synge til én juleaftensgudstjeneste i Vesterbølle, fordi de 
også spiller og synger i Gedsted og Fjelsø. 
Men vi er så heldige at vi har en Marie Egedal i byen! 
Hun kan både spille og synge - og hun har sagt ja til at spille til en 
ekstra gudstjeneste kl. 14.30 i Vesterbølle kirke. Det bliver på    
klaver, og vi må alle være kirkesangere, men jeg er sikker på             
at det bliver godt! 
Så der er altså 2 muligheder i år: den kl. 14.30 og den helt                        
tradionelle kl. 16.00, hvor Lars-Peder spiller på orgel og Ejner             
synger, - og vi laver mulighed for tilmelding til dem begge. 
Så hvis du vil være sikker på at der er plads til dig og familien,                   
så tilmeld dig til Asta Elkær på tlf. 2485 1452 eller                           
mail: elkaerasta@gmail.com senest den 17. december.    
Møder du op uden at være tilmeldt, kan vi ikke garantere dig en 
plads. 

KIRKEN 
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Nytårsgudstjeneste 

Vi har i år valgt også at lave tilmelding til gudstjenesten Nytårs-
aftensdag. 
Tilmelding til Asta Elkjær senest den 26. december                            
på tlf: 2485 1452 eller mail: elkaerasta@gmail.com 



 
 
 
 

 

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

 

                      

                      

 

 

 

 

Formand   

Næstfmd. 

Kasserer 

Sekretær 

 

Regnskabsf. 

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 

Graver  

Kirkesanger 

Organist 

Formand 

Kirkeværge 

Kontaktpers. 

Kasserer 

Sekretær 

Regnskabsf. 

Sognehuset 

Kirken  

Thomas G. Felter, tofe@km.dk 

Kristian Nielsen, vesterboellekirkegaard@gmail.com 

Ejner Noe, enoe@eenoe.dk 

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 

60493484 

23340695 

51331201 

53281500 

24851452 

21709232 

20302211 

25672450 

22956557 

24851452 

87756 

Bestyrelsen for Vesterbølle Sogns Beboerforening 

Lokalbladets redaktør 

 

Hanne Kudahl    hannekudahl@mail.dk              24251218 

Vesterbølle kirke 


