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Fællesspisning og sang - onsdag den 11. marts kl. 18.30 

 

Menighedsrådet inviterer til sangaften - se kirkesiderne - og  
Beboerforeningen inviterer til fællesspisning. 
Det koster 35 kr. pr. person 
for maden og man medbringer 
selv drikkevarer. 
Tilmelding senest den 6. marts til            
Karin Hasling på tlf. 2172 1579. 

Generalforsamling i                         
Vesterbølle Vandværk 
 
 

Der indkaldes til den årlige                 
generalforsamling tirsdag                   
den 17. marts kl. 19.00                         
i Drivhusets Café. 
Dagsorden iflg. vedtægterne. 

 
 
 

Forslag til behandling til formand Claus Hermansen, tlf. 20834664. 

 
Vil du vide hvad der foregår i Vesterbølle? 

 

Der er to veje til informationer: 

 

SMS-kæden: 
 

Beboerforeningens telefon nr. 7178 4930 sender besked om                 
foreningens arrangementer. Send en SMS til tlf. 7178 4930                        
med dit navn. 
Det er også dette nummer du skal bruge ved tilmelding til arrange-
menter og helst via SMS. 

 

Facebookgruppen ”Aktiv i Vesterbølle”: 
 

Hvis du bruger facebook, kan du anmode om medlemskab af den 
lukkede facebook-gruppe ”Aktiv i Vesterbølle”. 
Det er her man kan tilmelde sig Spis og Smut - det er her man kan 
efterlyse redskaber eller bortløbne hunde, aftale en spontan gåtur 
eller lave en legeaftale for børnene på legepladsen. 
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BEBOERFORENINGEN 
 
Ølsmagning i Sognehuset - fredag den 20. marts kl. 18.00 

 

Så er der igen ølsmagning i Vesterbølle. 
Denne gang vil Brian og hans ven Kim       
invitere til en omgang pizza med efter-
følgende ølsmagning. 
Der vil blive smagt øl, som Kim og Brian har 
brygget, og der vil blive sammenlignet med 
nogle øl fra de kommercielle bryggerier. 

Arrangementet koster 80 kr. pr. mand (m/k) 
Tilmelding senest den 15. marts til tlf. 7178 4930 

 
Planlægning af Levende Landsby -                                          
onsdag den 13. maj kl. 19.00 

 

Vi mødes i Sognehuset for at planlægge Levende Landsby, som i 
2020 løber af stabelen den 1. og 2. august. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen orienterer om årets aktiviteter og tager imod tilmelding 
til deltagelse i de forskellige aktiviteter. 
Beboerforeningen sørger for kaffe og kage. 
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BEBOERFORENINGEN 
 
Forårsrengøring: 
Lørdag den 25. april og søndag den 26. april. 

 

I lighed med de foregående år afholder vi foreningens arbejdsdag 
på legepladsen. 
Sandkasse, petanquebane og bænke skal gøres rene for ukrudt og 
alger, og byportene trænger atter til en afrensning. 
Desuden deltager vi i Danmarks Naturfredningsforenings affalds-
indsamling. 

 
 

Lørdag mødes vi kl. 9.00 ved Sognehuset, hvor bestyrelsen sørger 
for kaffe og rundstykker og for, at der er de fornødne redskaber og 
materialer. 
 
 
 
 
 
 
 
Søndag mødes vi kl. 10.00 ved Sognehuset, hvor bestyrelsen           
uddeler sække til skrald. Efter ”indsamlingen” samles vi på den   
rene og fine legeplads over en sodavand eller en øl på beboer-
foreningens regning. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kom og vær med til at gøre byen konfirmations- og sommerklar! 
Af hensyn til indkøberen er det nødvendigt med tilmelding senest 
den 1. maj på tlf. 7178 4930. 
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Spis og Smut 

 

Fælles madlavning og spisning for børn og voksne i Sognehuset en 
gang om måneden. 
Mandag den 2. marts 
Mandag den 6. april 
Mandag den 4. maj 
Man skiftes til at stå for madlavning og oprydning - og det behøver 
ikke være de samme, som både laver mad og rydder op. 
Vi spiser kl. 17.30 og arrangementet er slut ca. 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. 
Tilmelding gennem facebook-gruppen ”Aktiv i Vesterbølle” eller  
på SMS til Rie på tlf. 2171 4378 

 
Brunch - lørdag den 16. maj kl. 9.30 

 

Vi inviterer til brunch med efterfølgende leg/hygge hvor vi vil              
bruge overskuddet fra Spis og Smut. 
Alle er velkomne - også dem, som ikke plejer at deltage i Spis og 
Smut den første mandag i måneden. 
Vi spiser brunch i Sognehuset, og  
bagefter leger vi med børnene - eller 
sidder og sludrer over en ekstra kop 
kaffe. 
Tilmelding af hensyn til indkøberne - 
senest den 10. maj på tlf. 7178 4930. 

 
Fitness på Vesterbølle Efterskole 

 

Medlemmer af Vesterbølle Sogns Beboerforening kan benytte       
Efterskolens fitnessredskaber. 
Pris for at benytte maskinerne er 100 kr. pr. måned eller 1000 kr. 
om året pr. husstand - plus naturligvis medlemskab af Beboerfor-
eningen.  
Kontakt bestyrelsen, hvis du vil høre mere om dette tilbud. 
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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 
6. marts, 3. april og 1. maj kl. 18 
Hovedretten serveres mellem 18.00 og 19.00 
 

Lørdagsbrunch kl. 11-14 
7. marts, 4. april og 2. maj 
Der serveres fra kl. 11.00 og et par timer 
frem. Man kan også komme og drikke en 
kop kaffe og spise lidt kage. 

          
 

    Bestyrelsen 

 
  *  Niels Mikkelsen           22188499 
  *  Hans Dollerup         20223250 
  *  Freddy Nielsen             98645658 
  *  Jens Dalsgaard             20302211 
  *  Claus Hermansen         20834664 

 

           VESTERBØLLE VANDVÆRK 
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           Højskoleaften tirsdag den 21. april kl. 19.30                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Billetsalget til højskoleaften er godt i gang. 
Peter Mygind kommer og holder foredrag om mobning og social 
ansvarlighed. 
Billetpris 150 kr. inkl. kaffe og kage. Bestil billet på v-e.dk 

Efterskolecamp 28. - 29. marts 
 
 
 
 
 

Efterskolecamp for 6. - 9. klasses 
elever, som har lyst til at snuse til 
efterskolelivet. 
Det bliver et døgn med masser af 
sjove aktiviteter, fuld gas og højt 
humør. 
Tilmelding på v-e.dk 
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AKTIVITETSKALENDER 
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Onsdag   
 
Fredag  
 
Lørdag 
 
Onsdag  
 
Tirsdag 
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Lørdag  
 
Mandag   
 
Tirsdag 
 
Lørdag 
 
Søndag 
 
Fredag  
 
Lørdag  
 
Mandag 
 
Tirsdag 
 
Onsdag 
 
Lørdag  

   2/3 
 
   4/3  
 
   6/3  
 
   7/3   
 
 11/3 
 
 17/3 
 
 
 20/3 
 
 25/3 
 
   3/4 
 
   4/4 
 
   6/4 
 
 21/4 
 
 25/4 
 
 26/4 
  
   1/5 
 
   2/5 
 
   4/5 
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 13/5 
 
 16/5 

kl. 17.30 
 
kl. 15-17 
 
kl. 18.00 
 
kl. 11.00 
 
kl. 18.30 
 
kl. 19.00 
 
 
kl. 18.00 
 
kl. 15-17 
 
kl. 18.00 
 
kl. 11.00  
 
kl. 17.30 
 
kl. 19.30 
 
kl.   9.00 
 
kl. 10.00 
 
kl. 18.00 
 
kl. 11.00 
 
kl. 17.30 
 
kl. 19.00 
 
kl. 19.00 
 
kl.   9.30 

Spis og Smut i Sognehuset 
 
Strikke-eftermiddag i Sognehuset 
 
Fredagscafé i Drivhuset 
 
Lørdagsbrunch i Drivhuset 
 
Fællesspisning og sang i Sognehuset 
 
Generalforsamling i Vesterbølle  
Vandværk i Drivhusets Café 
 
Pizza og ølsmagning i Sognehuset 
 
Strikke-eftermiddag i Sognehuset 
 
Fredagscafé i Drivhuset 
 
Lørdagsbrunch i Drivhuset 
 
Spis og Smut i Sognehuset 
 
Højskoleaften på VE 
 
Beboerforeningens arbejdsdag 
 
Affaldsindsamling 
 
Fredagscafé i Drivhuset 
 
Lørdagslunch i Drivhuset 

Spis og Smut i Sognehuset 

Menighedsrådets orienteringsmøde 

Planlægningsmøde Levende Landsby 

Brunch-legedag i Sognehuset 
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GUDSTJENESTER 

Vesterbølle kirke 

     

  1. marts   1. søndag i fasten     ingen 
         8. marts   2. søndag i fasten             9.30   KK 
       15. marts   3. søndag i fasten    11.00 
       22. marts   Midfaste       ingen 
       29. marts   Mariæ bebudelses dag     9.30 

 

  

                5. april   Palmesøndag     11.00 
         9. april   Skærtorsdag     19.30 
       10. april   Langfredag     11.00 
       12. april   Påskedag        9.30    KK 
       13. april   2. påskedag      ingen 
       19. april   1. søndag efter påske    ingen 
       26. april   2. søndag efter påske   11.00 

   
        

         3. maj   3. søndag efter påske    ingen 
         8. maj   Bededag        9.30 
         9. maj   (Lørdag)      11.00  (2) 
       10. maj   4. søndag efter påske    ingen 
       17. maj   5. søndag efter påske     9.30 
       21. maj   Kristi himmelfartsdag   11.00 
       24. maj   6. søndag efter påske    ingen 
       31. maj   Pinsedag        9.30    KK 
         1. juni   2. pinsedag     11.00  (3) 

   

      
        (1)     Der er indsamling til KFUM og KFUK i Danmark 
        (2)     Konfirmation 
        (3)     Fælles friluftsgudstjeneste på Vitskøl kloster. Se kirkesiderne 
        KK    Kirkekaffe efter gudstjenesten 

   



Kirkebil 
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KIRKEN 

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. 98 64 18 21 - for 
at de kan tilrettelægge kørslen.       

     Menighedsrådet                                                                                           

                   

             

                                                Siden sidst                   Ferie, kurser m.v. 

 
 

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

19. - 24. marts 
17. - 21. april 
22. - 24. maj 

 
 

I alle perioder passes embedet 
af: 
Asger Nielsen, astni@km.dk 
eller tlf: 98645558 

         Menighedsråd  

Døbte i Vesterbølle kirke 

           26. januar 
           Mille Borg Lillethorup, 
           Vesterbølle 

Viede i Vesterbølle kirke 

           1. december 
           Louise Borg Olsen og 
           Lars Lillethorup, 
           Vesterbølle 
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KIRKEN 

 

Strikke-eftermiddage 

 

Vi mødes i Sognehuset og strikker. 
Vi starter med en kop kaffe og derefter hygger vi os med strik,   
hækling og snak. 
Vi strikker ting, som alle kan være med til: bolde, huer, nusse-
bamser mv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tingene bliver sendt med Vesterbølle Efterskole, når de rejser ud             
i verden. 
 
Onsdag den   4. marts  kl.15-17 
Onsdag den 25. marts  kl.15-17 
 
 

Har du lyst til at være med, så kontakt Asta på tlf. 2485 1452 

 
Skærtorsdag 

 

Skærtorsdag var den dag, hvor Jesus om aftenen samlede disciplene 
omkring et bord og holdt den første nadver. 
Det er efterhånden blevet en tradition, 
at vi holder vores skærtorsdags-
gudstjeneste om aftenen - omkring et 
langt bord, der er sat op i koret,            
så vi alle kan sidde samlet. Det gør at             
gudstjenesten opleves lidt anderledes. 
Nadveren bliver med hjemmebagt 
brød og druesaft - og prædiken bliver en fælles snak om et billede, 
der uddeles. 
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KIRKEN 
 
Sangaften onsdag den 11. marts 

 

Ejner Noe og Marie Egedal synger med os denne 
aften. 
De tager udgangspunkt i højskolesangbogen - og 
det kan helt sikkert føre os vidt omkring. 
ADVARSEL: Fællessang kan virke stærkt vanedannende. 

 

18.30:  Fællesspisning 
19.30:  Sang med Marie og Ejner 

 

Pris for spisning er 35 kr. Medbring selv drikkevarer. 
Tilmelding til spisning senest den 5. marts til Karin  
på tlf. 2172 1579 

 

Konfirmation 

 

Lørdag den 9. maj er der konfirmation i Vesterbølle kirke kl. 11.00. 
Her konfirmeres: 

 
 

Eline Areiter 
Karla Ankjær Johansen 
Martin Brandt Jensen 
Laura Bøystrup Larsen 

 
 

Selv om det er lørdag og der er konfirmation, er det stadig hele         
sognets gudstjeneste og alle er meget velkomne. 

 

Månedens salme 

 

Vi fortsætter med at udforske det nye salmebogstillæg ”100 salmer” 
som vi så synger til alle gudstjenester i den pågældende måned. 
April bliver dog med vekslende salmer p.g.a. påsken.                                
Månedens salmer bliver derfor som følger: 

 

Marts:    889   Du skal elske din næste som dig selv 
Maj:       806   Nu er det åndens lyse tid 



KIRKEN 
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Orientering om menighedsrådsvalg 2020 

 

Tirsdag den 12. maj kl. 19.00 er der offentligt orienteringsmøde om 
menighedsrådsvalget i Vesterbølle Sognehus. 

 

Med Folketingets vedtagelse af den nye valglov indføres der fra   
og med 2020 noget nyt: nemlig valgforsamlinger, som en fast del 
af valget. 
Valgforsamlingen er et nyt obligatorisk møde, som skal holdes  
tredje tirsdag i september og samle kandidaterne til debat og en     
efterfølgende skriftlig afstemning. 
Inden valgforsamlingen i september skal det siddende menigheds-
råd fremover indkalde til et orienteringsmøde om foråret. 
Det er dette møde, den 12. maj, der her indbydes til. 
Efter orienteringsmødet er der god tid for gamle og nye kandidater 
til at overveje at stille op til menighedsrådet om efteråret - nemlig 
tirsdag den 15. september. 
Så skriv allerede nu også denne dato i kalenderen. 
Formålet med den nye valglov er at styrke demokratiet i folke-
kirken. 
Er der medlemmer af menigheden, som ikke er tilfredse med       
udfaldet af valgforsamlingen, har de fire uger til at samle tilslutning 
til en alternativ kandidatliste. Der vil så blive afholdt et afstem-
ningsvalg, som man kender fra tidligere. 
Vi håber mange vil møde op den 12. maj kl. 19.00. 
Vi er værter ved kaffe med kage.   
               Vesterbølle Menighedsråd 
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2. pinsedag i det fri 

 

Den 1. juni er det 2. pinsedag, og vi holder traditionen tro frilufts-
gudstjeneste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Også i år holder vi én stor, samlet gudstjeneste for hele provstiet - 
og den foregår på plænen ved Vitskøl Kloster kl. 11.00. 
Tag gerne selv klapstole og tæpper med. 
Efter gudstjenesten er der mulighed for at nyde en medbragt        
frokost. 
 

  
Oplysninger om Vesterbølle kirke og sogn 

 

Følg ”Vesterbølle kirke” på Facebook. 
Det er en åben side, så alle kan være med. 
Den opdateres jævnligt, når der er særlige gudstjenester                            
og arrangementer. 
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KIRKEN 

 1. Du skal elske din næste som dig selv 
du skal bære på de andres himmelhvælv 
du skal dele dine lykker 
ud i tusindvis af stykker 

 
2. Du skal elske din næste som dig selv 
du har døgnvagt i din egen sjæls hotel 
du skal åbne dine døre 
og la folk gå ind med pløre 

 
3. Du skal tære på din samvittighed 
du skal føre andres krig hvor de går ned 
du skal ud at mærke efter: 
Hvem har brug for mine kræfter ? 

  
4. Du skal våge når klokken bliver tolv 
du skal hente nogen ud af andres vold 
du skal høre dem der græder 
lydløst og på fjerne steder 

 
5. Og når dagen er omme i dig selv 
og du ikke gjorde nok alligevel 
ligger det du ikke gjorde 
på de andres natteborde 

 
6. Men om natten går livets far herned 
og han lægger hånden på dig med sin fred 
og hans øjne lyser milde: 
Du har lov at være lille 
                             Iben Krogsdal, 2009 

                      Mel. Willy Egmose, 2009 

Iben Krogsdal skriver om denne salme: 

Jeg gav mig selv denne opgave, at jeg i denne salme ikke måtte bruge ét  

eneste kendt kirkeligt udtryk - ingen klicheer - ingen faste vendinger - og  

ingen abstraktion og højpoetiske billeder. Der måtte ikke stå noget, der bare 

mindede om: Gud, Søn, Helligånd, tro, nåde, tilgivelse, synd, opstandelse, 

himmel, helvede o.s.v. Salmen skulle skrives så enkelt som muligt og  

billederne være jordnære og udelukkende hentet i hverdagen. 

Jeg har i salmen taget udgangspunkt i næstekærligheds-buddet, som salmen 

fortolker i en række hverdagsbilleder, der bliver mere og mere krævende 

vers for vers, indtil det ”går galt” i vers 5, hvor det ugjorte ligger på de an-

dres natteborde helt konkret. Det er salmens måde at formulere synd på og 

dermed selve springbrættet for det sidste vers, hvor salmen vender alt rundt 

med nåden. 

                      Malet af Iben Krogsdal 



 
 
 
 

 

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 

Kenneth Persson, k.asp.persson@gmail.com 

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 

91842266 

21721579 

22638194 

24251218 

71784930 

43893 

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, 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 

98645201 

60493484 

23340695 

51331201 

53281500 

24851452 

21709232 

20302211 

25672450 

22956557 

24851452 

Bestyrelsen for Vesterbølle Sogns Beboerforening 

Lokalbladets redaktør 

 

Hanne Kudahl    hannekudahl@mail.dk              24251218 

Vesterbølle kirke 


