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 Støtte til stiprojekt 
 
 

Som nævnt i sidste blad arbejder vi på etablering af vandresti og 
bro over Lerkenfeldt Å mellem Vesterbølle og Gl. Ullits, og videre 
til Gedsted. Kommunens landsbyudvalg 
vedtog i juni at bevillige et meget flot til-
skud på 100.000 kr. til projektet.            
Bevillingen forudsætter dog, at der kan 
opnås godkendelse fra Fredningsnævnet. 
Ansøgningen til nævnet er indsendt, og vi håber at få svar i efter-
sommeren, så vi kan komme videre med arbejdet. 

 

Brunch og legedag 

 

Vesterbølle har fået herligt mange nye beboere, og derfor indbyder 
vi til en dag, hvor nye og gamle ”vesterbøller” kan lære hinanden 
lidt bedre at kende. 

Lørdag den 9. september kl. 10.00  
mødes vi til brunch og hyggeligt 
samvær i Sognehuset. Hvis vejret er 
til det, tænder vi grillen og bager 
pandekager og rister små pølser. 

Når vi har spist, vil der være leg og aktiviteter for hele familien i 
et par timer, eller så længe, man orker. Har man mere lyst til at bli-
ve hængende over kaffen og snakke videre, er der også mulighed 
for det. 
Beboerforeningen sørger for det spiselige, og Morten Friis har   
lovet at stå for legeprogrammet. Hvis vejret ikke er til udendørs-
aktiviteter, rykker vi ind i efterskolens hal. 
Deltagelse er gratis, og man kan deltage så kort eller lang tid, man 
har lyst. Tilmelding af hensyn til spisningen til Bente Mikkelsen 
eller Kirsten Felter senest onsdag den 6. september. 
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BEBOERFORENINGEN 
  

Hjertestarter– og førstehjælpskursus 
 

Mange savner viden om, hvordan man bruger en hjertestarter.        
Andre har lært førstehjælp for længe side, men kunne godt bruge en 
opfriskning. Torsdag den 5. oktober kl. 19-22 introducerer           
Bente Mikkelsen til brug af hjertestarter og giver grundlæggende 
viden om, hvordan man yder førstehjælp i farlige situationer. 
Det foregår i Sognehuset og  
alle er velkomne. 
Beboerforeningen er vært ved  
kaffen, og tilmelding er ikke                                                          
nødvendig. 

 
Fællesspisning 
 

Mandag den 23. oktober kl. 18.30 er der fællesspisning og             
orienteringsmøde i Sognehuset i samarbejde med menighedsrådet. 
Se omtale andetsteds i bladet. Pris for deltagelse i fællesspisning er 
som vanligt 35 kr; børn under 12 år gratis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er ikke nødvendigt at melde sig til orienteringsmødet, men    
ønsker man at deltage i spisningen, vil vi gerne have tilmelding    
senest torsdag den 16. oktober til Bente Mikkelsen eller                        
Kirsten Felter. 
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                      Vesterbølles hjemmeside kan ses på 
              http://vesterboelle.vesthimmerland.dk/ 
        ( OBS: Det er IKKE en www adresse) 

BEBOERFORENINGEN 
 
Julefrokost 
 

Fredag den 24. november kl. 18.30 
i Sognehuset. Drikkevarer til eget for-
brug og en lille gave til pakkespillet 
(pris ca. 20 kr.) medbringes. Beboerfor-
eningen er vært ved snapsen. Pris 75 kr. 
Tilmelding til Bente Mikkelsen eller Kirsten Felter senest mandag 
den 20. november. 

 
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! 

 

Juletræstænding 

 

Søndag den 3. december kl. 15.00. 
Traditionen tro begynder vi med en kort 
gudstjeneste i kirken. Herefter er beboer-
foreningen vært ved gløgg/sodavand og 
æbleskiver i Sognehuset. 
Ca. kl. 16.15 tænder vi byens juletræ på 
hjørnet af Tolshøj og Korsholmvej. 
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BEBOERFORENINGEN 

Levende Landsby  

 

Dette års Levende Landsby startede temmelig vådt hvilket resultere-
de i at der ikke blev høstet lørdag, selv om solen brød frem over 
middag. Til gengæld startede søndag fint med gudstjeneste i kirken 
hvor der også var barnedåb. Dagens store overraskelse kom, da det 
blev annonceret at dåbsbarnets forældre også gerne ville giftes ved 
samme lejlighed. Det vidste kun parret og præsten, men heldigvis 
var brudekareten hurtigt klar – og vejrguderne var mere milde ved 
arrangementet søndag, så alt i alt blev det igen en succes! Og endnu 
engang blev der således bryllup i forbindelse med Levende Landsby. 

 

           VESTERBØLLE VANDVÆRK 
 

 
 
 
 

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

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

Café fredage i Vesterbølle 
15. september, 13. oktober, 3. november, 24. november. 
Hovedretten serveres mellem 18.00 og 20.00 
 
Lørdagslunch m/tallerkenservering 
16. september, 14. oktober, 4. november, 25. november. 
Der serveres fra kl. 12.00 og et par timer frem. 
 
 
 

 
 

 

Man kan også komme og 
drikke en kop kaffe og spise 
lidt kage. 

        Bordbestilling nødvendig på 98645655 

Høstmarked søndag den 3. september kl. 11-17 

 

Der bliver loppemarked, zoneterapi, åben 
café med frokosttallerken, kage, kaffe og 
the. 
Butikken er åben med nybagt brød, friske 
grøntsager og købmandsvarer. 
Økologisk markvandring ved Eva kl. 14.00 

Drivhuset var medvirkende ved økologiens start i 80´erne. Nu er 
økologien på dagsordenen og godkendt i EU. Alle supermarkeder 
har økologi på hylderne og Brugsen har haft det siden 1994. 
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Efterskolernes dag 
 

Søndag den 24. september kl. 13-20 
Åbent hus i forbindelse med Efterskoler-
nes dag 

 

 

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. 

Musical 

 

Der afholdes musicaluge 
hele uge 47 og der afsluttes 
med en forestilling torsdag 
den 23. november kl. 19.30. 
 
Alle er velkomne. 
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AKTIVITETSKALENDER 

                           

Søndag  
 
Lørdag 
 
Fredag 
  
Lørdag 
 
Søndag 
 
Søndag 
 
 
Torsdag 
 
Fredag 
  
Lørdag 
 
Lørdag 
 
Mandag 
 
 
Fredag 
 
Lørdag 
 
Fredag 
 
Fredag 
 
Lørdag 
 
Søndag  

    3/9 
     
    9/9 
 
   15/9 
 
   16/9 
 
   24/9 
 
   24/9 
 
 
    5/10 
 
   13/10 
 
   14/10 
 
   14/10 
 
   23/10 
 
 
    3/11 
 
    4/11 
 
  24/11      
      
  24/11 
    
  25/11 
     
    3/12 

kl. 11-17 
 
kl. 10.00 
 
kl. 18.00 
 
kl. 12.00 
 
kl. 13-20 
 
kl. 11.00 
 
 
kl. 19-22 
 
kl. 18.00 
 
kl. 12.00 
 
kl. 10-15 
 
kl. 18.30 
 
 
kl. 18.00 
 
kl. 12.00 
 
kl. 18.00 
 
kl. 18.30 
 
kl. 12.00 
 
kl. 15.00 

Høstmarked i Drivhuset 
 
Brunch i Sognehuset 
 
Fredagscafé i Drivhuset 
 
Lunch i Drivhuset 
 
Efterskolernes dag på VE 
 
Høstgudstjeneste med kirkefrokost 
og tur på Holmen 
 
Hjertestarter/førstehjælp i Sognehuset 
 
Fredagscafé i Drivhuset 
 
Lunch i Drivhuset 
 
Æblepresning i laden Tolshøj 13 
 
Fællesspisning, menighedsrådets       
orientering og foredrag i Sognehuset 
 
Fredagscafé i Drivhuset 
 
Lunch i Drivhuset 
 
Fredagscafé i Drivhuset 
 
Julefrokost i Sognehuset 
 
Lunch i Drivhuset 
 
Gudstjeneste/juletræstænding 
Økologisk høst i Drivhuset 
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GUDSTJENESTER 

Vesterbølle kirke 

     3. september  12. søn. efter Trinitatis  11.00  
  10. september  13. søn. efter Trinitatis    9.30  (KK)  
  17. september  14. søn. efter Trinitatis   ingen 
  24. september  15. søn. efter Trinitatis   11.00  (1) 

 

     1. oktober  16. søn. efter Trinitatis    9.30  
     8. oktober  17. søn. efter Trinitatis   ingen 
   15. oktober  18. søn. efter Trinitatis  11.00  (2) 
   22. oktober  19. søn. efter Trinitatis  11.00 
   29. oktober  20. søn. efter Trinitatis   ingen 

   
 

 (1)  Høstgudstjeneste med indsamling og efterfølgende kirkefrokost. 
        Se kirkesiderne. 
 (2)  Reformationsgudstjeneste. Se kirkesiderne. 
 (3)  Kl. 10.30: Ungdomsgudstjeneste i hallen på Vesterbølle Efter- 
        skole. 
        Kl. 15.00: Kort gudstjeneste i kirken med efterfølgende gløgg 
        og æbleskiver i Sognehuset og tænding af byens juletræ på  
        hjørnet af Tolshøj kl. ca. 16.15 
 KK = Kirkekaffe efter gudstjenesten  

     5. november  Alle Helgens dag   19.30 
   12. november  22. søn. efter Trinitatis  11.00 
   19. november  23. søn. efter Trinitatis   ingen 
   26. november  Sidste søn. i kirkeåret    9.30   (KK) 
     3. december  1. søn. i advent    10.30 +15 (3) 



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. 

16.- 17. september (ferie). 
Embedet passes af Line Børding, 
lkz@km.dk / 98649002. 
9.-11. oktober (konference).                                  
Embedet passes af Line Børding,  
lkz@km.dk / 98649002. 
23.-29. oktober (ferie). 
Embedet passes af Asger Nielsen, 
astni@km.dk / 98645558. 
14.-19. november (konference). 
Embedet passes af Niels Peter Sø-
rensen, nps@km.dk / 98641860. 
                             
                             Thomas Felter 

 

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

Begravet på Vesterbølle 
kirkegård                          

       7. juni: 
       Bent Noermark Christiansen, 
       Hesselvej 5, Hvalpsund 

 17. juni: 
 Kirsten Pedersen, 

        Søndertoften 4, Gedsted 

Døbt i Vesterbølle kirke 
        6. august: 
        Michela Strøm Christensen, 
        Engvej 10, Aalestrup  

Viet i Vesterbølle kirke 
       6.august: 
        Mette Nør og Martin Strøm   
        Christensen, 
        Engvej 10, Aalestrup 
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KIRKEN 
 

 

Alle Helgen-gudstjeneste 

 

Alle Helgens søndag den 5. november mindes vi dem, vi har mistet 
og læser navnene op på dem, der er døde og/eller begravet i sognet 
siden sidste Alle Helgen. Under gudstjenesten kl. 19.30 får alle  
mulighed for at tænde et lys for dem, vi savner. 

Høstgudstjeneste med kirkefrokost og gåtur 

 

Søndag den 24. september kl. 11.00 holder vi høstgudstjeneste.  
Også i år vil der være indsamling til kirkelige organisationer, der 
giver en hjælpende hånd til socialt og menneskeligt udsatte.         
Tak for en god gave til det formål. 
Efter gudstjenesten er menighedsrådet værter for en frokost i     
Sognehuset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter frokosten er der arrangeret en lille guidet tur ud til Holmen. 
Vi kører i biler til P-pladsen, hvor Kristian Byrialsen Nielsen vil 
fortælle lidt om Holmens historie og vi går derefter en tur rundt i 
området. 
Vi håber at mange har lyst til at være med! 
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KIRKEN 

Reformationsgudstjeneste 
 

Søndag den 15. oktober kl. 11.00 holder vi en jubilæumsgudstjene-
ste i anledning af 500-året for reformationen. Vi skal bl.a. synge 
nogle moderne salmer, der forsøger at sætte Luthers tanker ind i 
vores tid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prædiken vil også handle om, hvad der var Luthers vigtigste bud-
skaber og om, hvad vi kan bruge ham til i dag. 
Efter gudstjenesten vil der være kaffe og ”Luther lagkage”.  

 
Konfirmationsdatoer 

 

Konfirmationen i Vesterbølle kirke falder i udgangspunktet på    
søndag efter Bededag, men jeg er meget villig til at flytte konfirma-
tionsdagen, hvis der er enighed om det blandt alle forældre. 
I 2018 er forældrene enedes om at holde konfirmationen lørdag den 
28. april kl. 11.00, så sådan bliver det. 
I 2019 falder søndag efter Bededag den 19. maj. Hvis der er andre 
ønsker, så ring eller skriv, så vi kan få talt om det i god tid. 
 
                                                                             Thomas Felter 
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KIRKEN 
 

Menighedsrådets orienteringsmøde 

 

Menighedsrådet skal hvert år holde et møde, hvor det orienterer 
om sit arbejde og fremtidige planer. I år bliver det den 23. oktober, 
hvor vi slår det sammen med en af Beboerforeningens fællesspis-
ninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det hele foregår i Sognehuset – og vi begynder kl. 18.30 med            
fællesspisning. Ca. kl. 19.30 orienterer menighedsrådet. 
Dernæst får vi kaffe – og Thomas og Kirsten Felter vil fortælle og 
vise billeder fra deres studietur i juni 2017 til Israel og Palæstina. 
 

 

Juletræstænding 1. søndag i advent 
 

Vi fastholder den gode tradition med gudstjeneste og efterfølgende 
gløgg og æbleskiver samt tænding af byens juletræ. 
Efter gudstjenesten kl. 15.00 er beboerforeningen vært for gløgg 
og æbleskiver i Sognehuset, før vi under klokkeklang går ned og 
tænder juletræet på hjørnet af Tolshøj og Korsholmvej ca. kl. 16.15 



KIRKEN 
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Udstilling i kirken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I forbindelse med Levende Landsby var der lavet en udstilling om 
kirkens historie i ord og billeder. Udstillingen tog udgangspunkt i 
den store renovering som blev afsluttet i 1988. Stor tak til tidligere 
efterskoleforstander Hans Jørgen Lysholm for lån af billeder. 
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KIRKEN 

 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

En gravsten i Vesterbølle 

Karl Nielsen, født 31. oktober 1919 
Død 24. april 2001 
Inger Nielsen, født 1. oktober 1928 
Død 25. november 2014. 
I ægteskabet var der 3 børn: Jørgen, 
Anna og Kirsten. 

Karl var uddannet lærer og underviste i bl.a. Lille Thorup, Klotrup 
og Fjelsø inden han stoppede lærergerningen i 1972. 
I 1967 købte Inger og Karl Nielsen udbygningerne på Hougaarden. 
Senere blev også stuehuset tilkøbt og Karl startede et større arbejde 
med at genskabe stuehuset og gården som for 100 år siden. 
Gennem en årrække blev der afholdt forskellige arrangementer som 
trak mange besøgende til Vesterbølle. Stuehuset blev levendegjort 
med bagning i det gamle komfur, der blev spundet på rokken           
i stuen, folkene tog plads omkring langbordet og fik deres føde.        
I stalden kunne man opleve de gamle danske husdyrracer og høre 
smeden arbejde i smedjen. 
Karl var således foregangsmand for nutidens Levende Landsby. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karl Nielsen, Thomas Møller,   

Peter Jensen og Alfred Møller. Inger Nielsen ved rokken. 
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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 


