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BEBOERFORENINGEN 

       Legeplads 

 

Lørdag den 16. april gør vi som sædvanlig 

legepladsen i stand, så den ser godt ud i den 

følgende sommer. Vi mødes kl. 9.00 til kaffe 

og rundstykker. Derefter arbejder vi med de 

fornødne ting. Vi håber på en hyggelig dag 

med godt vejr. 

 

              Kontingent 

Så er det tid for indbetaling af kontingent for 2016. 

Vi vil gerne, at I hurtigt og så vidt muligt inden den 1. maj indbetaler  

til enten: 

Kt. nr. 2560-3000020280 eller kontant til Hanne Kudahl, Tolshøj 3. 

Det koster   50 kr./person 

                  125 kr./husstand 

Vælger I at indbetale via netbank, så husk at skrive navn på, så vi 

kan registrere jer. 

På forhånd tak. 

                     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. 

 

                                  Badminton er aflyst i ferier, og hvis der er 

                                  arrangementer i hallen. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=badminton&source=images&cd=&cad=rja&docid=Sj_eXGYamz9oRM&tbnid=xV_JeOyBJrTHEM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmadsens-hotel.dk%2Fbadminton%2F&ei=Qy4VUpGpG-md0QWZyICQDw&bvm=bv.51156542,bs.1,d.Yms&psig=AFQjCNEa7oUaF3jcE
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                      Vesterbølles hjemmeside kan ses på 

              http://vesterboelle.vesthimmerland.dk/ 

        ( OBS: Det er IKKE en www adresse) 

BEBOERFORENINGEN 

      Foreviget i bogform. 

 

Søren Christensen, tidligere lærer og nu forfatter til adskillige bøger 

om Himmerland og Vesthimmerland, ringede en dag for at høre, om 

han måtte komme ud og snakke om projekt ”Levende landsby”, da 

han var vældig imponeret af projektet. 

Han var her en lørdag, hvor vi talte om opstarten til denne begiven-

hed, samtidig med at han ville høre lidt mere om samarbejdet de to 

foreninger imellem. 

Vi fik en god snak om tingene, og blandt andet synes han, at den idé 

med gårdhistorierne var knippelgod, den havde han ikke set andre 

steder. Hanne kom også ned, og vi fik talt om, hvordan hun søgte op-

lysninger om de forskellige gårde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desuden synes han, det var en rigtig fin idé, at tidligere beboere i by-

en kunne mødes og træffe gamle skolekammerater og naboer. 

Han er er ved at lave en bog om frivilligt arbejde i Vesthimmerlands 

kommune, hvor han så valgte at tage vores arrangement med. Så det 

ser ud til, at vi bliver foreviget i en bog om Vesthimmerland. 



VESTERBØLLE VANDVÆRK 

BEBOERFORENINGEN 
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                         Generalforsamling 
    Afholdes mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 i Drivhusets Café. 

                             Dagsorden iflg. vedtægterne. 

BESTYRELSEN: 
 

  *   Niels Mikkelsen              2118 8499 

  *   Hans Dollerup                 2022 3250 

  *   Freddy Nielsen                9864 5658 

  *   Henrik Skammeritz         9864 5498 

  *   Claus Hermansen            9864 5655 

Parkering på gaden. 
Beboerforeningens bestyrelse vil endnu en gang gerne henstille til, at 

folk ikke parkerer på vejen af sikkerhedsmæssige årsager, og fordi de 

store maskiner fra maskinstationen har svært ved at passere. 

 

           Husk Sct. Hans 

Sædvanen tro afholder vi hyggeaften med fællesspisning, aktiviteter 

og den traditionsrige petanque–turnering på legepladsen og afslutter 

med bål ved Katbakken. Nærmere info i næste nr. 

 



BEBOERFORENINGEN 
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           Lidt nostalgi fra en svunden tid 
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DRIVHUSET 
 

Fredags café 

4. marts, 1. april, 29. april (10 års jubilæum), 3. juni. 
Der serveres normalt en buffet bestående af 

4-6 retter inspireret af årstidens grøntsager. 

Hovedretten serveres mellem kl. 18.00 og 20.00. 

Menuen fastsættes en uges tid før. 

Husk at bestille bord. 

Lørdags brunch 

5. marts, 2. april, 4. juni. 
 

Der serveres mellem kl. 11.00 og 16.00. 

Tilmelding på tlf. 98645655 

Meditation og kage med 3 temaer. 

 

Claus Hermansen vil uddybe, hvad de tibetanske Lamaer, 

flygtet fra kineserne, fortalte i flygtningelejrene i 70érne 

om tre emner:  

 
14. februar kl. 14.00-16.00 

Tema: Kærlighed og parforhold. 

6. marts kl. 14.00-16.00 

Tema: Meditation i hverdagen. 

3. april kl. 14.00-16.00 

Tema: Død og genfødsel. 
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                              Højskoleaften 

                         

                      Lisbeth Zornig Andersen 

 
Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.30 kan du høre et spændende fore-

drag om at gøre en forskel for det enkelte barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Zornig Andersen blev landskendt i dokumentaren ”Min barn-

dom i helvede”             

                  Dørene åbnes kl. 19.00.  Billetpris kr. 125,00. 

                Bestil billet på tlf. 98645380 eller www.v-e.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Gymnastikopvisning 
 

 

 

 

 

Onsdag den 16. marts kl. 19.30-21.00. 

 

Alle er velkommen. 

 

Man kan også opleve opvisningen i 

Farsø hallerne lørdag den 12. marts. 
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AKTIVITETSKALENDER 

                           
      
 
 
 
 

  

Fredag 

  

Lørdag 

 

Søndag 

 

Mandag 

 

 

Onsdag 

 

Fredag 

 

Lørdag 

 

Søndag 

 

Tirsdag 

 

Lørdag 

 

Fredag 

 

Fredag 

 

Lørdag 

 

   4/3   

 

   5/3 

 

   6/3 

 

 14/3 

 

 

 16/3 

 

   1/4 

 

   2/4 

 

   3/4 

 

 12/4 

 

 16/4  

  

 29/4 

  

   3/6 

 

   4/6 

 

kl. 18.00 

 

kl. 11.00 

 

kl. 14.00 

 

kl. 19.00 

 

 

kl. 19.30 

 

kl. 18.00 

 

kl. 11.00 

 

kl. 14.00 

 

kl. 19.30 

 

kl.   9.00 

 

kl. 18.00 

 

kl. 18.00 

 

kl. 11.00 

 

Fredags café i Drivhuset 

 

Brunch i Drivhuset 

 

Meditation og kage i Drivhuset 

 

Generalforsamling i Vesterbølle 

vandværk i Drivhusets Café 

 

Gymnastikopvisning på  VE 

 

Fredags café i Drivhuset 

 

Brunch i Drivhuset 

 

Meditation og kage i Drivhuset 

 

Højskoleaften på VE 

 

Legepladsdag 

 

Fredags café i Drivhuset 

 

Fredags café i Drivhuset 

 

Brunch i Drivhuset 
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GUDSTJENESTER 

Vesterbølle kirke 

    6. marts  Midfaste     ingen 

  13. marts  Mariæ bebudelsesdag   11.00  

  20. marts  Palmesøndag      9.45 (1) 

  24. marts  Skærtorsdag     19.30 

  25. marts  Langfredag       9.45 

  27. marts  Påskedag     11.00 (2) 

  28. marts  2. Påskedag     ingen 

    3. april  1. s. e. påske     11.00 

  10. april  2. s. e. påske     19.30 (3) 

  17. april  3. s. e. påske     ingen 

  22. april  Bededag      11.00 

  23. april  Konfirmation    10.30 (4) 

  24. april  4. s. e. påske     ingen 

 

     1.maj      5. s. e. påske     19.30 

    5. maj   Kr. Himmelfarts dag   11.00 (5) 

    8. maj   6. s. e. påske     ingen 

  15. maj   Pinsedag      9.45 

  16. maj   2. pinsedag     14.00 (6) 

  22. maj   Trinitatis     11.00 

  29. maj   1. s. e. Trinitatis    ingen 

   (1) Gudstjeneste med påskeløber 

   (2)  Der er indsamling til KFUM og KFUK i Danmark 

   (3)  Vejgudstjeneste 

   (4)  NB: Lørdag! 

   (5)  Asger S. Nielsen, Gedsted 

   (6)  Fælles friluftsgudstjeneste i Dollerup 

                Se Kirkesidernes omtale af disse særlige arrangementer 



Kirkebil 

 

4.-6. marts. Embedet passes af 

Niels Peter Sørensen, nps@km.dk 

eller tlf: 98641860 

11.-17. april. Embedet passes af 

Line Børding, lkz@km.dk eller    

tlf: 98649002  

5.-8. maj er jeg til ”Himmelske 

dage” i København.  Embedet 

passes af Niels Peter Sørensen (se 

ovenfor). 

23.-27. maj er provstiets præster 

på studietur til Berlin. Hvem der 

passer embedet oplyses på 

telefonsvarer                         

                          Thomas Felter       
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KIRKEN 

Menighedsråd 

 

Kirsten Dollerup, formand 

Heidi Dyrvig Jensen, sekretær 

Mette Dollerup, kasserer 

Asta Elkær, kirkeværge 

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              

 

 

Døbt i Vesterbølle kirke: 

 

13/12 i Vesterbølle kirke: 

Selma Høst Frost, Glerupvej 101, 

Glerup. 

 

 

 

 

 

     Ferie, kurser m.v. 



11 

KIRKEN 

    Farvel til organist Jacob Græsholt 

Vores organist, Jacob Græsholt har fået 

ny stilling – og stillingen hos os skal der-

for genopslås. Det har fungeret fint og 

uproblematisk at dele organist med Ged-

sted og Fjelsø sogne. Derfor har vi be-

sluttet igen at slå stillingen op som en 

samlet stilling for Vesterbølle, Gedsted 

og Fjelsø sogne. Vi håber på – og regner 

med – at det er en mere attraktiv stilling, 

når vi sammen kan tilbyde 75% af en 

fuldtidsstilling. Vi må se, om det ikke 

kan lokke nogle gode ansøgere til. Imens 

klarer vi os med afløsere. 

Vi vil gerne sige Jacob tak for den korte, 

men gode tid han har været her hos os. Vi har været meget glade for 

hans engagement, gode humør og gode spil og ønsker ham alt godt 

fremover i den nye ansættelse. 

                                                                Vesterbølle Menighedsråd 

Undertegnede, jeres organist i Gedsted, Fjelsø og Vesterbølle Kirker 

og Sogne, ønsker hermed at sige farvel til alle jer, som har haft jeres 

gang i og omkring kirkerne i den korte tid, jeg har været ansat her. 

Jeg har trivedes i min stilling ved de tre kirker, men får en mere sta-

bil levevej ved en større stilling på Randerskanten fra den 1. marts. 

Jeg har i enhver henseende været glad for at arbejde sammen med de 

to præster, Asger og Thomas, og mine øvrige kollegaer ved kirkerne 

og har samtidig mødt megen åbenhed og venlighed blandt kirkernes 

menigheder og samarbejdspartnere. Korbørn, minikonfirmander og 

voksenkor har det været en ren fornøjelse at være sammen med, og 

jeg vil komme til at savne jer! Jeg ønsker alle, som jeg har mødt og 

spillet for og med, alt godt fremover. Tak for en god tid hos jer. 

                                                                             Jacob Græsholt 
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KIRKEN 

 

   Vejgudstjeneste 
 

Vi skal have planlagt sognets anden ”vejgudstjeneste”. Det går 

ud på, at forskellige vejes beboere – alle dem, der har lyst – på skift 

planlægger og står for en aftengudstjeneste. Vi begyndte med Sogne-

vejen, så nu er turen kommet til Tolshøj, Vejgrenen og Katbakken, 

som kommer til at stå for aftengudstjenesten søndag den 10. april  

kl. 19.30.  

Der er planlægningsmøde i kirken tirsdag den 15. marts kl. 19-20.30. 

Sæt X og kom og vær med til at foreslå, hvad gudstjenesten skal 

handle om, hvad vi skal synge, hvilken musik vi skal høre osv. 

 

 

    

   Blomsterlaug til kirken 
 

 

Menighedsrådet vil gerne oprette et blomsterlaug ved kirken – dvs. 

en flok af frivillige, der på skift står for at pynte kirken til udvalgte 

gudstjenester. Det kan f.eks være Alle Helgen, Fastelavn, konfirma-

tion, høstgudstjeneste osv. 

Menighedsrådet håber, at nogle i Vesterbølle sogn har lyst til at være 

med i sådan et blomsterlaug. Flere andre steder er der frivillige grup-

per, der hjælper med forskellige opgaver og på denne måde vil me-

nighedsrådet gerne give flere mulighed for at engagere sig. Man kan 

hjælpe en enkelt gang eller flere gange om året, alt efter tid og lyst. 

Der kan pyntes med egne blomster fra haven, blomster fra de tomme 

gravsteder eller købte blomster, som menighedsrådet betaler. 

Hvis du er interesseret, så ret henvendelse til sognepræst Thomas 

Felter. 
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KIRKEN 

                          Gå ind i påsken! 

 

 

 

 

 
           I år bliver der noget at se på i kirken til Palmesøndag: nemlig  

           en lang påskeløber på gulvet! 

           Påskeløberen er en 22 meter lang og 1 meter bred dug, lavet   

           af kraftig lærred, så den kan tåle at blive gået på. Den er lavet 

           af Folkekirkens Konfirmandcenter og bruges mange steder 

           ved konfirmandundervisningen. 

           Motiverne på dugen er hentet fra påskeugens begivenheder 

           fra Palmesøndag til påskemorgen, således at man kan ”vandre 

           gennem påsken” ved at gå på den. 

           Vi har lånt Påskeløberen til Vesterbølle kirke og vil bruge den 

           under gudstjenesten Palmesøndag, der i år er kl. 9.45. 

           Vi plejer at holde dåbsjubilæum for de 5-årige Palmesøndag. 

           Men da der i 2011 var ret få døbte, vælger vi at udskyde dåbs- 

           jubilæet til 2017. Det vil sige, at det bliver slået sammen med  

           årgang 2012, som også var ret lille.   

 

                    



KIRKEN 
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 2. pinsedag med fælles friluftsgudstjeneste 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. pinsedag holdes der igen friluftsgudstjeneste på Lejrgården i     

Dollerup kl. 14.00. 

Gudstjenesten er fælles for 7 pastorater og plejer at være rigtig godt 

besøgt. Det er da også et meget smukt sted at holde gudstjeneste –

med udsigt over Limfjordens vande. 

Det er i år Niels Peter Sørensen og Thomas Felter der er ansvarlige 

for arrangementet. 

Tag gerne selv klapstole og tæpper med, for efter gudstjenesten er 

der mulighed for at sidde i bakkerne og nyde en medbragt kaffekurv. 

Skulle vejret drille os, trækker vi indenfor på Lejrgården. 

 

Konfirmation 
Lørdag den 23. april er der konfirmation i Vesterbølle kirke kl. 10.30. 

Her konfirmeres Freja Bertelsen, Anton Wridt Skammeritz,             

Christoffer Schwandt og Nicolai Zytphen Adeler. 

Selvom det er lørdag og der er konfirmation, er det en åben gudstje-

neste. Har man lyst til at komme i kirke den dag, er man velkommen. 
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KIRKEN 
                               

                                     Vi lever kun én gang! 

 
Reinkarnation (sjælevandring) er en forestilling kendt fra især buddhis-

me og hinduisme, men det er en fremmed tanke for kristendommen. 

Derfor blev der røre i folkekirken for et par måneder siden, hvor en 

præst i et tv-program sagde, at hun tror på reinkarnation. 

Men de to tanker kan ikke kombineres. Først og fremmest fordi tanken 

om reinkarnation betyder, at mennesket egentlig kun er en sjæl. Krop-

pen er et tilfældigt hylster, som sjælen tager bolig i, for at sjælen kan 

leve på jorden. Men når tiden er moden, så smutter sjælen ud af hylste-

ret igen og kroppen går til grunde. 

Tanken er, at hvis mennesket – altså sjælen – har lært nok og udviklet 

sig nok, så kan den undgå at blive genfødt i en ny krop. Og det er det 

bedste, der kan ske. For så er sjælen fri. Men hvis sjælen stadigvæk  

ikke har lært det, den skal, må den en tur mere igennem det jordiske liv. 

Jordelivet er en slags opdragelsesanstalt hvor du får det, som du  

fortjener. 

Kristendommen tager udgangspunkt i, at vi er hele mennesker med 

krop og sjæl. I julen blev Gud født som menneske med krop og sjæl – 

og dermed viste Gud, at han anerkender kroppen.. Som hele mennesker 

lever vi vort liv på jorden og prøver at få det til at lykkes – både for os 

selv og for dem, vi deler livet på jorden med. 

Lykkes det ikke, så straffes vi ikke i et nyt liv, men kan af Gud få  

tilgivelse for det, vi har gjort forkert. 

Der er det helt særlige ved kristendommen. 

Påskemorgen stod Jesus efter sin død, op af graven – i levende live 

med krop og sjæl. Han var tegnet på at Gud har magten over både liv 

og død. Og det kristne håb er, at som Je-

sus opstod, skal vi også en gang opstå. 

Med kroppen nyskabt. For uden min 

krop er jeg jo ikke helt mig. Det er på-

skens fantastiske evangelium!                                                                                                     

 

                                   Thomas Felter 

 



Lokalbladets redaktør 

  Hanne Kudahl  hannekudahl@mail.dk   2425 1218 

Vesterbølle Kirke 

Sognepræst Thomas G. Felter, Tolshøj 31   tofe@km.dk   9864 5201 

 

Graver Kristian Byrialsen  Nielsen, Tolshøj 56   6049 3484 

 vesterboellekirkegaard@gmail.com 

Kirkesanger  Anette Vorre Sørensen, Hestbækvej 121,  Farsø   9863 4243 

Organist Pt. ubesat    

Formand Kirsten Dollerup,  Sognevejen 197   9864 5250 

 fam.dollerup@hotmail.com 

Regnskabs- Cathrine Andersen, Sjøstrupvej 44,  Aars   2295 6557  

fører  ca@ca-kontorservice.dk  

Kirkeværge Asta Elkær, Sognevejen 201   2485 1452 

 elkaerbjarne@mail.dk 

Bestyrelsen for Vesterbølle Sogns Beboerforening 

Mette Lillethorup       Tolshøj 1 lillethorup@dlgmail.dk   9864 5604 

Henrik Skammeritz   Katbakken 3  hwskammeritz@gmail.com  2967  6121 

Kirsten Felter              Tolshøj 31 kfe@km.dk   3095 5248 

Bente Mikkelsen         Sognevejen 155  bnmikkelsen@jubii.dk       2259 5821                                        

Hanne Kudahl             Tolshøj 3 hannekudahl@mail.dk   2425 1218 

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


