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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! 
 

 Inspiration til dekoration af julebordet 

Onsdag den 13. december kl. 19.00                   
i Sognehuset. 
Rikke Kovsted giver inspiration til deko-     
rationer med friske blomster, der kan pynte 
på årets julebord. 
Medbring skåle/opsatser, oasis samt             
materialer til eget forbrug og evt. bytte. 
Bente sørger for pyntegrønt. 
Kaffe/te og kage serveres undervejs. 

 
                              

         Ny facebookgruppe 

 Rie Friis og Sonja Kristensen 
 har taget initiativ til at oprette en    
 lukket facebookgruppe for beboere 
 i Vesterbølle. 

Gruppen hedder ”Aktiv i Vesterbølle” og er beregnet til aktuelle 
meddelelser om begivenheder i byen, spontane fælles arrangemen-
ter, fremlysning af katte og køer, hjælp til tømning af postkasse i 
forbindelse med ferie og lignende. Gruppen hører ikke under                
beboerforeningen, men er et privat initiativ med Rie og Sonja som 
administratorer. 
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BEBOERFORENINGEN 
 
Fællesspisning/filmaften for medlemmer 

 
Fredag den 26. januar kl.18.30 i Sognehuset. 
Pris for spisning 35 kr. pr. person. 
Medbring selv drikkevarer. 

Efter spisningen viser vi en af de gode, 
morsomme og rørende film, der kom ud  
i 2017. 
Tilmelding til Bente (22595821) eller 
Henrik (29676121) senest den 22. januar. 

 

Spis og smut! 
 

Et nyt tiltag i beboerforeningens regi er fælles madlavning og spis-
ning for børn og voksne i Sognehuset en gang om måneden. Det vil 
være den første mandag i hver måned, dog undtaget december og 
juni, og man skiftes til at stå for madlavning og oprydning.       
Madholdet mødes kl. 16.00 og spisningen er kl. 17.30. 
Arrangementet er slut senest kl. 19.00.                                                           
Pris for deltagelse er 30 kr. for voksne og 20 kr. for børn i alderen  
3-12 år; børn under 3 år gratis. 

Første gang er mandag den 5. februar, hvor Kate, Karin, Sonja og 
Rie står for madlavningen. Man kan tilmelde sig gennem facebook-
gruppen ”Aktiv i Vesterbølle” eller på sms til Rie senest den               
1. februar. Kontakt Sonja (28455122) eller Rie (21714378), hvis du 
vil vide mere. 
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                      Vesterbølles hjemmeside kan ses på 
              http://vesterboelle.vesthimmerland.dk/ 
        ( OBS: Det er IKKE en www adresse) 

BEBOERFORENINGEN 
 

                               Generalforsamling 
               Mandag den 26. februar i Sognehuset 
 
 

Kl. 18.30  Spisning 
Kl. 19.15  Generalforsamling 
 
 

Dagsorden: 
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 Bente Mikkelsen, Kirsten Felter,   
       Kaj Åge Sørensen (suppleant) og Karin Hasling (suppleant) 
Bente Mikkelsen og Kirsten Felter ønsker ikke genvalg. Der skal 
desuden vælges en afløser for Henrik Wridt, der er fraflyttet siden 
sidste år. Dvs. at der i alt skal vælges tre nye medlemmer til besty-
relsen. 
7: Indkomne forslag. Forslag til behandling fremsendes til for- 
       manden senest 14 dage før generalforsamlingen. 
8: Levende Landsby 
9: Eventuelt 
 
 
Beboerforeningen er vært ved maden og kaffen. Medbring selv 
drikkevarer. Tilmelding senest den 21. februar til Aase (28833920) 
eller Brian (22506011) 
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BEBOERFORENINGEN 
 
Legepladsen 
 

Bestyrelsen besluttede allerede sidste år at udskifte hegnet ud mod 
vejen, og at udbedre sandkassen. Med de mange børn, der er kom-
met til byen er det ikke blevet mindre aktuelt. Vi har derfor besluttet 
at søge midler til en lidt større renovering af  legepladsen.                     
I planerne indgår en udskiftning af hele hegnet og anskaffelse af et 
godkendt legetårn med gyngestativ og rutchebane. 

 

Walk and talk 
 

Vi genopliver gåklubben, som er for alle, der har lyst til at forene         
motion og socialt samvær. I vinterhalvåret foregår det søndag       
eftermiddag kl. 16.00 og i sommerhalvåret tirsdag aften kl. 20.30.             
Vi mødes ved Sognehuset og går ca. en time. Man går med dem 
som møder op. Første gang er søndag den 10. december. 

 
Udbringning af hjertestarter 
 

I tilfælde af hjertestop kan man få hjælp til udbringning af hjerte-
starteren. Revideret liste over personer, der kan kontaktes, og som 
evt. kan yde førstehjælp indtil ambulancen kommer, er vedlagt dette 
nummer af Lokalbladet. Listen er også ophængt sammen med            
hjertestarteren i Sognehuset. 
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DRIVHUSET 
 

Drivhuset leverer Økologi ved din dør – ring 98645655 
eller mail  jylland@post12.tele.dk  eller www.drivhuset-eva.dk 

Fredags julebuffet 
1. december, 15. december kl. 18.00 
 
Lørdags julefrokost 
2. december, 16. december kl. 12.00 
 
Søndags julebuffet 
17. december kl. 13.00 
 
 
 

 

        Bordbestilling nødvendig på 98645655 

 

           VESTERBØLLE VANDVÆRK 
 

 

          Bestyrelsen 
  
  *  Niels Mikkelsen           22188499 
  *  Hans Dollerup         20223250 
  *  Freddy Nielsen             98645658 
  *  Henrik Skammeritz      29676121 
  *  Claus Hermansen         98645655 
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Badminton 
 

Der er stadig mulighed for at spille badminton 
i efterskolens hal. 
Det er tirsdage og torsdage mellem 18.15 og 
19.15. 
Man skal selv sætte banen op, og man skal 
huske at rydde op efter sig selv. 
 
Badminton er aflyst i ferier, og hvis der er      
arrangementer i hallen. 

Onsdag den 10. januar byder vi velkom-
men til Efterskolernes Aften, som er et 
åbent hus arrangement. Der er præsenta-
tion af skolen samt rundvisning til alle, 
som måtte være interesseret i et år på 
Vesterbølle Efterskole 

Der er åbent kl. 18-21. Tilmelding ikke nødvendig. 

Onsdag den 7. februar kl. 18.30 er 
der informationsmøde, hvis man er 
interesseret i et år på efterskole. 
Der er præsentation af skolen samt 
rundvisning. 
Man booker sig ind på www.v-e.dk 

Vi går på juleferie den 20. december og er tilbage den 3. januar. 



  8 

AKTIVITETSKALENDER 

                           

Fredag  
 
Fredag  
 
Lørdag 
 
Søndag 
 
Mandag 
  
Onsdag 
 
Fredag 
 
Lørdag 
 
Søndag 
 
Onsdag 
  
Fredag 
 
Mandag 
 
Onsdag 
 
Fredag 
 
Søndag 
 
Mandag 
 
 
 
 

    1/12 
 
    1/12  
     
    2/12 
 
    3/12 
 
    4/12 
 
  13/12 
 
  15/12 
 
  16/12 
 
  17/12 
 
  10/1 
 
  26/1 
 
    5/2 
 
    7/2 
 
    9/2 
 
  11/2 
 
  26/2 
 

kl. 18.00 
 
kl. 15.30 
 
kl. 12.00 
 
kl. 15.00 
 
kl. 14-16 
 
kl. 19.00 
 
kl. 18.00 
 
kl. 12.00 
 
kl. 13.00 
 
kl. 18-21 
 
kl. 18.30 
 
kl. 17.30 
 
kl. 18.30 
 
kl. 15.30 
 
kl. 14.00 
 
kl. 18.30 
 

Fredags julebuffet i Drivhuset 
 
Detʼ for børn i Sognehuset 
 
Lørdags julefrokost i Drivhuset 
 
Gudstjeneste/juletræstænding 
 
Adventshygge i præstegården 
 
Inspiration til julebordet i Sognehuset 
 
Fredags julebuffet i Drivhuset 
 
Lørdags julefrokost i Drivhuset 
 
Søndags julebuffet 
 
Efterskolernes aften på VE 
 
Fællesspisning/filmaften i Sognehuset 
 
Spis og smut i Sognehuset 
 
Info møde på VE 
 
Detʼ for børn i Sognehuset 
 
Børnegudstjeneste/tøndeslagning 
 
Generalforsamling, Vesterbølle Sogns  
Beboerforening i Sognehuset 
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GUDSTJENESTER 

Vesterbølle kirke 

     3. december  1. søndag i advent   10.30+15.00 (1) 
   10. december  2. søndag i advent    ingen 
   17. december  3. søndag i advent     9.30   (2) 
   24. december  4. søndag i advent/Juleaften 15.05     
   25. december  Juledag      11.00 
   31. december  Nytårsaftensdag    15.00   (3)         

 

     1. januar   Nytårsdag      ingen 
     7. januar   1. søn. efter H3K    11.00 
   14. januar   2. søn. efter H3K      9.30 
   21. januar   Sidste søn. efter H3K    ingen 
   28. januar   Septuagesima      9.30 
   
 

     4. februar   Seksagesima     11.00 
   11. februar   Fastelavn     14.00   (4) 
   18. februar   1. søndag i fasten     ingen 
   25. februar   2. søndag i fasten      9.30   (5) 
     4. marts   3. søndag i fasten    11.00 

  (1)  kl. 10.30 konfirmandgudstjeneste på VE. Kl. 15 i kirken med  
         efterfølgende gløgg og æbleskiver i Sognehuset samt juletræs- 
         tænding. 
  (2)  Vi synger julen ind. Børnekor medvirker  
  (3)  Der er indsamling til Det Danske Bibelselskab. 
  (4)  Børnegudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning i Sogne- 
         huset (se kirkesiderne) 
  (5)  Karin Hasling holder gudstjenesten (se kirkesiderne) 



Kirkebil 
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KIRKEN 

 

Menighedsråd 
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                                                                                           

                   

             

                                                Siden sidst                   Ferie, kurser m.v. 

9. - 10. december, 
20. - 21. januar, 
12. - 18. februar. 
I alle tre perioder passes embedet 
af Asger Nielsen, astni@km.dk  

eller tlf: 98645558.  

 

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

Begravet på Vesterbølle 
kirkegård                          

Døbt i Vesterbølle kirke 

12. august: 
Villads Holdensgaard Nielsen, 
Glerupvej 127, Glerup 

3. september: 
Ellen Vestergaard Sloth, 
Frederiksborgvej 211 C, Kbh. NV 

23. september: 
Poul Erik Johannesen, 
Himmerlandsparken 34, Aars 
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KIRKEN 
 
Ungdomsgudstjeneste 
 

Første weekend i december er Vesterbølle 
Efterskole igen rammen om en konfirmand-
lejr, hvor elever og lærere har arrangeret en 
række oplevelser for de konfirmandhold, der 
har tilmeldt sig sammen med deres præst. 
Weekenden slutter med en ungdomsguds-
tjeneste kl. 10.30 i hallen på VE, hvor alle er 
velkomne. 

 

Høstgudstjenesten 
 

I år havde vi også valgt at lægge en lille tur i forlængelse af høst-
gudstjenesten og kirkefrokosten. Vores graver og kirketjener  
Kristian Byrialsen Nielsen guidede os på en rigtig fin tur ude på 
Holmen, hvor han fortalte om de historiske tildragelser der skabte 
stedet. 

Vi gik rundt om den lille skov, ejet af Kristian, der henligger som 
(næsten) urskov, og fik indblik i jordernes fordeling med de karak-
teristiske diger som skel. Disse blev oprindelig gravet med hånd-
kraft og har nu bevist deres styrke og holdbarhed. Og vejret var 
nogenlunde med os. Det var lunt for årstiden og næsten tørt. Alt i 
alt en rigtig fin tur. 
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KIRKEN 
 
Alle præsterne i Vesterbølle 
 

Der var én, der var to, der var tre - og nu er der hele fire præster i 
Vesterbølle by! Vi er jo to i præstegården - og for et lille år siden 
flyttede Karin Hasling til byen. Hun har tidligere været præst i 
Sdr. Højslev og Årslev på Midtfyn, men flyttede i 2017 til Jylland 
for at være tættere på familien - og endte med at købe Johanne             
Michaelsens hus i Vesterbølle. Lige nu afløser hun rundt omkring 
og har nok at se til, for der er stor efterspørgsel efter vikarpræster. 
Og i oktober flyttede en veninde og kollega så også til byen. Det er 
Kate Hyldgaard, der er sognepræst i Understed-Karup og Volstrup. 
Så nu er der mange flere præster i Vesterbølle end landmænd. 
Hvem havde set den komme!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Søndag den 25. februar vil Karin Hasling stå for gudstjenesten i  
Vesterbølle kirke kl. 9.30, så alle der har lyst og mulighed, kan         
opleve hende i hendes profession. Så kommer Kate på listen en   
anden gang, hvis hun har lyst og muligheden byder sig. 
 
                                                                                Thomas Felter 

        Kate Hyldgaard      Karin Hasling 

Ny facebook gruppe med navnet ”Vesterbølle kirke” 
Det er en gruppe der er åben for alle! og her kan du finde nyt 
om, hvad der foregår i kirken. 
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KIRKEN 

 

Tilbageblik på reformationsgudstjenesten 
 

Søndag den 15. oktober holdt vi gudstjeneste i forbindelse med           
500-året for reformationen. Luthers ønske var at gøre kristendom-
men og gudstjenesten forståelig for almindelige mennesker - og  
derfor oversatte han Bibelen til modersmålet, skrev en letfattelig  
katekismus - altså en grundbog om den kristne tro, indførte tyske 
sange i gudstjenesten i stedet for latinske korsvar og brugte datidens 
kendte melodier til mange af de nye salmer han skrev. Ved vores re-
formationsgudstjeneste prøvede vi derfor også at gøre noget      til-
svarende: vi hørte bønner i et nyt og moderne sprog, læste bibeltek-
sterne fra ”Den Nye Aftale” som er Det Nye Testamente på               
nudansk - og sang to nydigtede salmer af Iben Krogsdal, der spejle-
de sig i to af Luthers mest kendte salmer, som eksempler på hvad 
der teologisk er sket siden Luthers tid. Der blev efterfølgende givet 
udtryk for at det var en spændende og lærerig gudstjeneste - og det 
var sådan set også formålet. Og faktisk gør vi også jævnligt brug af 
disse erfaringer ved søndagens almindelige gudstjenester, som selv-
følgelig bør være så forståelige som muligt for almindelige menne-
sker, hvis vi da ellers skal fortsætte reformationen… og det skal vi! 
Efter gudstjenesten var der kaffe og Luther lagkage, som Bente 
Mikkelsen havde bagt. Det var også en stor succes og næsten hele 
kagen blev spist!             

Bente Mikkelsens mesterværk 

….og den smagte rigtig godt!....... 



KIRKEN 
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            Adventshygge i præstegården 
 

 

Traditionen tro er der adventshygge i præstegården op til jul for              
alle, der har tid og lyst.                                                                                 
I år er det mandag den 4. december kl. 14-16. Vi vil snakke,                
drikke kaffe, synge advents- og julesange og lytte til julehistorie, 
ligesom der bliver plads til et pakkespil efter kaffen. Medbring             
derfor en lille gave til ca. 25 kr. 
Medbring også meget gerne underholdende indslag, en historie at 
fortælle, en sang, en leg eller lignende. 
Vi glæder os til at se en flok dejlige mennesker den 4. december. 
Velkommen! 
                                                               Thomas og Kirsten Felter 

 

Fastelavn med børnegudstjeneste og tøndeslagning 
 

Der er igen kommet børn i Vesterbølle. Det er herligt! Derfor vil vi 
genoplive en gammel fastelavnstradition med en børnegudstjeneste 
i kirken og efterfølgende tøndeslagning i Sognehuset, hvor der også 
vil være lidt spiseligt og drikkeligt. 

 
 
 
 
 
 

Det er søndag den 11. februar og vi begynder i kirken kl. 14.  

Gudstjenesten varer ca. 30 minutter. Tøndeslagningen i Sognehuset 
er således fra ca. kl. 14.30. Læg mærke til at fredagen forinden, den 
9. februar, har menighedsrådet lavet et lille arrangement for børn i 
Vesterbølle. Se andet steds i bladet. 
                                                                                 Menighedsrådet 



15 

KIRKEN 
 
Detʼ for børn 

 

. 

Menighedsrådet inviterer alle børn mellem  
5-15 år til to små arrangementer i anledning 
af 1. søndag i advent og Fastelavn. Begge 
foregår i Sognehuset kl. 15.30-17.00. 
Forældrene er velkomne hvis de har lyst, 
men måske de hellere vil have en friefter-
middag? ;-) 
Første gang er 1. december. Vi hygger med 
en forfriskning, hører historie fra Bibelen, 
synger sammen. Hvert barn får lov at lave 
en kalenderlysdekoration. 
Tilmelding på Facebook under Vesterbølle 
Kirke eller til Asta Elkær: 24 85 14 52 

Ved tilmelding vil vi gerne vide 
om barnet har mulighed for at  
være med til at synge i Vesterbølle 
Kirke søndag den 3. december til 
juletræstænding kl. 15.00 men det 
er selvfølgelig ikke en betingelse 
for at deltage om fredagen. 

Anden gang er fredag               
den 9. februar, hvor vi laver et 
fastelavnsris. 
Også til dette arrangement er 
der tilmelding på Facebook 
under Vesterbølle Kirke eller 
til Asta Elkær: 24 85 14 52 
Vi håber også at se en masse 
børn til børnegudstjenesten 
søndag den 11. februar                    
kl. 14.00. 

 

                     Menighedsrådet 



Lokalbladets redaktør 

Hanne Kudahl  hannekudahl@mail.dk        2425 1218 

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

Bestyrelsen for Vesterbølle Sogns Beboerforening 

Vesterbølle Kirke 

Formand   

Næstfmd. 

Kasserer 

Sekretær 

 

Regnskabsf.. 

Kirsten Felter, kfe@km.dk 

Bente Mikkelsen, bn.mikkelsen@jubii.dk 

Aase Møller, aase.jakobsen@live.dk 

Brian Christophersen, brianchristophersen@gmail.com 

Henrik Skammeritz, hwskammeritz@gmail.com 

Hanne Kudahl, hannekudahl@mail.dk 

30955248 

22595821 

28833920 

22506011 

29676121 

24251218 

Sognepræst 

Graver  

Kirkesanger 

Organist 

Formand 

Kirkeværge 

Kontaktpers. 

Kasserer 

Sekretær 

Regnskabsf. 

Sognehuset 

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, elkaerbjarne@mail.dk 

Heidi D. Jensen, fam@bdjensen.dk 

Jens Dalsgaard, jensdalsgaard@live.dk 

Kirsten Ladekarl, kl@v-e.dk 

Cathrine Andersen, ca@ca-kontorservice.dk 

Kirsten Nielsen, tolshoej37@mail.dk 

98645201 

60493484 

23340695 

51331201 

98645250 

24851452 

21709232 

20302211 

25672450 

22956557 

25160420 


