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CIRKUS FLIK FLAK

De 56 børn i
børnehaven på Ny Skovgårdsvej i Voerså
havde i foråret inviteret forældre,
bedsteforældre, søskende og andre
pårørende i Cirkus Flik Flak. Forestillingen fandt sted i Stensnæsskolens
gymnastiksal, og de omkring 100 børn og
voksne klappede lystigt, når børnehavens børn optrådte på line i flotte
lyserøde skørter, skød til måls efter
balloner med en person placeret mellem ballonerne, dresserede ”vilde” dyr i
forklædninger, klovnede på livet løs,
løftede på tunge vægte, savede en dame
over samt masse andet gøgl og kunster.

Ved indgangen var der trængsel, for her var der billetkontrol. To små drenge forlangte billetter, og havde
man ikke nogen, fik man udleveret en ganske gratis. Man kan da ikke gå i cirkus uden billet.
- Børnene i børnehaven
har øvet de sidste tre
uger sammen med
børnehavens personale, fortæller børnehavens daglige leder,
Margit Damm, og fortsætter. - Intet er blevet
overladt til tilfældighederne. Børnene har
selv været med til at
fremstille dragter, male
tegninger, klistre flotte
kulørte hatte og fremstillet redskaberne, der
blev brugt i forestillingen. For at det hele kunne gennemføres, har vi også haft hjælp af forældrerådet, fortæller Margit Damm.
For initiativet og indsatsen høstede børnehavens personale stor anerkendelse blandt forældrene, og efter
forestillingen, der varede en lille times tid, var der kaffe, saftevand og flere forskellige slags kage til alle.
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SPONSORAT

Dronninglund Sparekasse har i flere år støttet Voerså Brevdueforening, der med andre betegnelser også
lyder navnet ”DAN 0211 JET”.
Kontrakten med sparekassen var udløbet,
og brevdueforeningen søgte om at få den
forlænget. Det sagde sparekassen ja tak til,
og for ganske nylig var foreningens kasserer, Ole Sørensen, i sparekassen, og underskrive den nye kontrakt og modtage
sponsoratet.
Brevduesporten er ikke hel billig for en begynder, men de fleste i foreningen er veletablerede folk hvad brevduer angår. For det
første skal der bygges hus og separate rum
med skillevæge, købes kurve, laves reder, og duerne skal have specialfoder. Dernæst skal der opavles en
flyve- og konkurrencedygtig bestand, der gerne med tiden skal hente præmier hjem til dueslaget.
Foreningens kasserer Ole Sørensen siger.
- Sponsoratet skal vi bruge til omkostninger på vores klubhus på Pingvinvej, brandforsikring, vedligeholdelse, præmier for diverse kapflyvninger, tidtagerure, ringe til ungerne, transport af duer der skal pakkes i
kurve på kapflyvningsdagene samt meget mere.
- Hvis vi tager et årsgennemsnit, så har vi tilsammen i foreningen ca. 300 brevduer.
Kassereren er selv en ”gammel ræv” i brevduesporten. Ole Sørensen modtog for to år siden 40 års jubilæumsnål og diplom fra De Danske Brevdueforeninger overrakt af foreningens formand Karsten Larsen.
Et andet medlem af brevdueforeningen, Henrik Skoven Larsen, siger.
- I starten af juli måned skal nogle af klubbens medlemmer deltage i en international europæisk langdistanceflyvning, der udgår fra Barcelona i Spanien, hvilket er en strækning på 1830 kilometer til Voerså. Der
er lang vej hjem, til det lille Danmark, men vores duer er godt trænet, og vi har materialet til det. For
duerne tager det ca. 3 døgn at flyve denne distance.
- Hvis en af os skulle være så heldige at komme mellem præmietagerne, vil der være enorm prestige i det,
for her deltager brevduer fra Frankrig, Holland, Belgien, Tyskland, Polen, England og Danmark. Her kommer
kun de bedste brevduer med, skulle vi hilse og sige, fortæller topflyver Henrik Larsen.
Henrik Skoven Larsen skal selv have brevduer med, i den internationale flyvning.
På billedet takker kassereren for Voerså Brevdueforening, Ole Sørensen, Susan Botin Kjeldsen fra Dronninglund Sparekasse for sponsoratet. Til venstre afdelingslederen i Aså og Voerså, Michael Møller Pedersen.

HVOR ER GRILLEN

Tidligt på vinteren forsvandt den store flotte grill ved fugletårnet. Grillen
var både stor og tung, og det må være nogle stærke
folk med gode transportmuligheder, der har stjålet
den. For dem som dagligt går og holder området

rent og pænt, er det ret irriterende, at sagerne ikke
kan få lov til at være i fred.
Billedet til venstre er fra indvielsen 10. maj 2008, hvor
grillen kan ses. Til højre den tomme plads, hvor grillen
har stået.
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SOGNEDAG

Onsdag 23. marts afholdt AlbækLyngså menighedsråd sognedag. Som det hører sig
til, indledtes dagen med kirkegang i Lyngså kirke, på
den noget stormfulde dag, hvor graver Trille
Houmann havde hejst flaget, men måtte opgive da
stormen blæste det ned igen.
I sin prædiken var det helt naturligt, at sognepræst
Helge Morre Pedersen kom ind på alt det onde, der
skete i vores hverdag lige omkring sognedagen. Her
var det jordskælv, tsunami og ulykken på et atomkraftværk i Japan, der her var tale om samt om
krigssituationen i Nordafrika og Mellemøsten.
PRÆSTENS UDSIGT FRA PRÆDIKESTOLEN
Efter gudstjenesten kørte bussen de omkring 40 deltagere til Gæstgivergården
Engholm, hvor der var rigeligt med både kaffe og rigtig godt tilbehør.
Alt imens folk nød kaffen, gik
pottemager Finn Risom fra Aså
i gang med et foredrag, om de
mange potteskår, som der kan
findes ude på Stensnæs.
I mange år har folk troet, det
var potteskår og keramikaffald
fra det forhenværende pottemagerværksted, der lå på det
nuværende Savværksvej, man
kan finde ude på Stensnæs.
- Denne myte kan vi roligt aflive, fortæller Finn Risom og fortsætter. - De
potteskår og keramikdele, vi kan finde på Stensnæs er af ældre dato. De
kommer fra sunkne skibe og er herfra drevet i land. De ældste kan dateres
til omkring 1200-tallet, men langt det meste stammer fra mellem 14 og
1700-tallet.
- Det kan da godt være, at man før i tiden skaffede sig af med potteskår og
keramikaffald fra pottemagerværkstedet i Voerså ved at hælde det i åen.
Det skal jeg ikke benægte, men det er forsvindende lidt, der er produceret i
nyere tid, som vi kan finde på Stensnæs. Finn Risom
havde kasser med masser af potteskår, fundet på
Stensnæs og som han viste frem. Om sommeren er han
middelalder-pottemager på Voergård.
Foredraget var understøttet af en masse gode fotos, og
til slut fortalte pottemageren, det var betydeligt lettere
at finde potteskår ved stranden og Stensnæs, end det
var at finde rav.
En af dem som går mange ture ved havet og på
Stensnæs er Lone Pilgård. Hun tager ofte på en tur ude i
det fri og kører ned ved Elsams master, der har direkte
indkørsel og gode parkeringsforhold ved stranden. Her har Lone gennem flere år fundet mange sjove ting,
og på sognedagen havde hun en hel æske potteskår og keramikdele med, som hun viste til Finn Risom og
fik en god snak om de mange skår.
Billederne er fra oven præstens udsigt, når han står på prædikestolen. Billedet er taget en ½ time før,
sognedagen gik i gang. Sognepræst Helge Morre Pedersen, der var ovenpå og koordinere gudstjenesten
med organist Jørn Wolf. Finn Risom viser deltagerne potteskår, og til højre ses menighedsrådets formand
Kurt Kvesel. Organist Jørn Wolf er på arbejde. På nederste billede er det Lone Pilgård og Ebba Thorndal, der
betragter kasserne med potteskår. Bagerst i billedet ses Finn Risom, og til venstre er det Berit Ravn og
Søren Holm Christensen.
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HVORFOR

I forbindelse med
sognedagen der fandt sted onsdag
23. marts, var der omkring 40 personer med til gudstjenesten, i den
flotte Lyngså kirke. Undertegnede
var sendt på arbejde af pressen og
skulle bruge et par fotos bl.a. også
til bladet her. For at få de bedste
billeder i kirken, er overbygningen,
hvor organisten sidder, et glimrende sted at fotografere fra, og der
er nøjagtig så meget plads, at man
ikke generer hverken organist eller
kirkesanger.

Nu kommer vi til overskriften –
HVORFOR – det er et godt
spørgsmål, men jeg har ikke nogen
forklaring på – HVORFOR?
Da kirkegængerne kommer ind i
kirken, fyldte alle op på bænkene, fra
de bagerste pladser. Ingen satte sig
midt i kirken eller oppe foran. Alle
sad tæt nede bagved. Af hensyn til
præsten ville det være mere smart,
at fylde op fra de forreste pladser og
bagud. Præsten kan jo ikke flytte
hverken alteret eller prædikestolen.
Ingen forklaring – men HVORFOR?
Fra min barndom husker jeg tydeligt et ganske bestemt billede fra tv, som har prentet sig fast i min
bevidsthed. Den gang stillede jeg mig selv spørgsmålet HVORFOR, men fandt senere som ældre ud af,
hvordan tingene hang sammen.
På sort/hvid tv vistes i Aktuelt en forsamling i USA. I salen stod en mandlig hvid taler på en talerstol.
Dernæst 4 tomme rækker. På række nummer 5 sad helt ude til højre på den yderste stol en nydelig
velsoigneret sort mand med briller - klædt i habit og med slips. Dernæst 5 tomme rækker og på de sidste 10
rækker var der fyldt op med voksne hvide kvinder og mænd – HVORFOR?
I USA var der på det tidspunkt fordomme imod farvede, men det har ændret sig betydeligt, det sidste halvt
hundrede år. Forklaring kan jeg ikke give – men man undrer sig!

BERIT RAVN

Det næste, der kommer her, er en joke og ikke spor andet –
og skal heller ikke forstås som andet fra Berit Ravns side.
Sognepræst Helge Morre Pedersen hilser som sædvanligt på kirkegængerne, da
de forlod kirken på sognedagen. Her siger Berit Ravn til ham, at han skulle
overveje at skifte sin deodorant – underforstået at så ville kirkegængerne
sikkert kunne holde ud at være i nærheden af ham.
Helge plejer ikke at være mundlam, og åbner man netop for den skuffe, plejer
han at forsvare sig på en pæn måde, men her blev han tydelig tavs.
Så – pas nu på Berit. Du kender ham, og en dag han er i det lune hjørne, får du
den garanteret tilbage med renter. Vi får se.
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VANDVÆRKET

Voerså Vandværk afholdt generalforsamling i Voerså IFs klubhus onsdag 23. marts.
I den anledning var tidligere topatlet, kuglestøder, medaljetager ved OL, VM, EM og DM, Joachim B. Olsen, inviteret til at fortælle om sit idrætsliv samt deltagelsen på tv i
udsendelsen ”Vild med dans”, hvor han vandt sammen
med den professionelle danserinde, Marianne Eihilt, der
også er medindehaver af danseskolen ”Let´s Dance” i Århus. Selv om Joachim B. Olsen er opstillet til næste folketingsvalg for Liberal Alliance (LA), så var mødet helt upolitisk.
JOACHIM B. OLSEN SES STÅENDE I MIDTEN
Kuglestøderen fortalte levende om, hvordan han som 11 årig i 1988 kiggede på OL, og beundrede de store
stærke mænd, der smed rundt med de 7,26 kilo tunge blykugler, der er indkapslet i jern. En sådan kugle
havde Joachim med, som cirkulerede rundt blandt de omkring 6o fremmødte. Når man kigger på sådan en
kugle, ser den ikke ud af så meget, men den er godt nok tung, var der nogle der fandt ud af. Personlig
rekord for Olsen er 21,57 meter. Efter OL i 1988 blev der
ikke meget tid til fodbold og håndbold længere – nu var det
atletikken det gjaldt. Her satte han sig nogle mål og nåede
dem. Det havde sin pris i form af familie- og ungdomsliv. I
gymnasiet gik han mere op i at regne på atletikken, end han
gik op i sprog og tyske gloser, men han skrabede sig dog
igennen, for at bruge hans egne ord.
En større omvæltning kom i hans liv, da han var nødt til at stoppe sin idrætslige karriere i 2009 på grund af
en diskusprolaps. Olsen skulle nu indstille sig på at være motionist, men fra at gå til topidrætsmand og så
skulle motivere sig til at træne som motionist – det var svært. Her var det svært at komme af sted til
træningen, for der var ligesom ikke rigtig nogen mål at gå efter længere ud over at holde sig i form.
- Jeg havde bestemt mig til, hvis jeg blev spurgt, om jeg ville være med i
”Vild med dans” på tv. Så var mit svar et klart nej, men sådan skulle det ikke
gå. Fra tv´s side var det egentlige meningen, jeg skulle have været med
noget før, men kontordamen, der skulle antage deltagerne til udsendelsen,
havde ikke så meget styr på sporten, så hun gav Joachim B. et tilbud. På den
måde kom håndboldspilleren Joachim Boldsen med i ”Vild med dans”. Jeg
kom med senere og vandt sammen med Marianne Eihilt i 2008.
- Når man kommer fra et træningslokale med store kraftige svedende
mænd, hvor der er plads til frække historier, et stort ræææp og en prut, så
er det noget af omvæltning, når man kommer til vild med dans. Her fik man
et kys på kinden og et klap i røven som belønning for en præstation, fortalte
den underholdende foredragsholder.
Voerså-boerne tog Joachim B. Olsen til sit hjerte, og mon ikke han scorede
et par point i byen? Flere var henne og hilse på, inden de gik hjem, for Joachim ville overvære hele
generalforsamlingen, for som han selv sagde bagefter.
– Jeg har da lært en hel del af denne aften, og det er da bestemt godt for noget.
Ved kaffebordet blev der serveret højt belagt rigtig godt smørrebrød fra Gæstgivergården Engholm.
Joachim havde ikke nået at få aftensmad, så han var godt sulten. Der var langt hjem til Århus, så han satte 6
store stykker til livs. Det var ingenting i forhold til før i tiden, skulle vi hilse og sige.
Efter hans karriere er stoppet, har han tabt 35 kilo.
Bent Hågen Jensen hilste også farvel til Joachim B. Olsen med ordene. – Hwa ær det for en bøn´håéj do
rajer rundt mæ? Joachim B. Olsen indrømmede, han havde fundet sin overmand – i hvert fald på det punkt.
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PRIMA VAND

- I Voerså og Sørå har vi ualmindeligt godt drikkevand, fortalte formanden for

vandværket, Gynther Mølgård, da han aflagde beretning på årets generalforsamling. Nitrat er langt under
det tilladte, og pesticider er så lidt, at det ikke er målbar. Et kommunalt tilsyn havde været på besøg på
værket, og eneste spørgsmål var kontrol med en rentvandsbeholder. Aflæsning af vandure går ikke så godt.
I 50 tilfælde måtte værkets personale ud og aflæse hos folk, trods det at det kostede kr. 300 -. Krisen er
åbenbart ikke nået til Voerså og omegn endnu mente formanden. Næste gang urene skal skiftes, vil
bestyrelsen undersøge muligheden af installation af vandure, der kan fjernlæses. Værket har 352 brugere
og er blevet ringforbundet med Præstbro og Rugtved vandværker, så forsyningssikkerheden er i orden.
- Danmark er et af de få lande i verden, der kan hente urenset vand op fra undergrunden og bruge det til
drikkevand. Det sætter vi pris på, og det skal vi værne om.
- Bankfolk er banditter i habitter, forsatte han ironisk. - På grund af krisetiderne mener bestyrelsen ikke, at
bankerne er i stand til at passe på vore værdier, og vi har derfor opsagt næsten alle aktier, og så er vores
vandværk blevet værdiansat til kr. 10.2 millioner. Det skal vi bruge, når vi skal beregne tilslutningsafgift
vedrørende nye brugere, og hvis det engang bliver aktuelt at indgå ”ægteskab” med andre vandværker.
Til slut rettede formanden en tak til alle samarbejdspartnere.
Regnskabet viste et overskud på kr. 13.660 -. Egenkapitalen er i alt kr. 1.863.334 -. Skyldig moms og gæld til
kreditorer udgør kr. 249.745 -.
Alle valg var genvalg, og i bestyrelsen sidder stadig
Gynther Mølgård, Tom Hansen, Michael Kreutz, Tage Nielsen og Morten Nielsen. Suppleanterne er
Jesper Christensen og Jens Sørensen. De to
revisorer Holger Tarp Jensen og Bjarne Kjærsgaard
blev også genvalgt.
STØT KUGLERNE På Camillagården i Odense
arbejder nogle unge udviklingshæmmede med et
projekt ”støt kuglerne”. De fremstiller armbånd i
kraftig snor med to kugler i hvert armbånd, der
sælges til fordel for prostatakræft. Da det nu var en
kuglestøder, der var på besøg, var det en
nærliggende tanke at give ham en sådan gave. På
billedet overrækker Gynther Mølgård gaven til
Joachim B. Olsen. På overarmen er det helt tydeligt at se, det er kuglestøderen til venstre, selv om han har
tabt sig 35 kilo siden karrieren stoppede i 2009.
Voerså Vandværk har sponseret en hel del
drikkevand på flasker til en del unge mennesker, der havde sat hinanden stævne i
Voersåhallen.
Her gik det ud på at tæve hinanden i spil på en
hel masse opstillede pc-ere. Seancen varede et
par døgn, så det var ikke uden grund, de unge
en gang imellem blev tørstige.
For at få prisen helt i bund bestilte vandværket en hel palle med drikkevand. På generalforsamlingen blev vandet prøvesmagt af en
hel del Voerså-boere, da det stod fremme på
bordene. Et par kvikke borgere fandt ud af
hvad kodetallene på flaskerne betød, og det var drikkevand tappet i Tyskland. Dagen efter generalforsamlingen fik leverandøren en ordentlig overhaling og undskyldte mange gange. Vandet skulle være tappet
i Danmark og ikke i Tyskland. Leverandøren tilbød straks at ombytte flaskerne, og nu er vandet ombyttet og
med garanti tappet i Danmark – dog ikke fra Voerså Vandværk. Måske kan vi på et eller andet tidspunkt
tjene penge ved at et tapperi henter primavand hos os og tapper på flasker?
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HOPLA VI LEVER – OG VI STAVRER
Stavgangen i Voerså blev for flere år siden
introduceret af Rigmor Sørensen. Siden den
tid har stavgængerne flittigt mødt op på
hjørnet af Gåsevej og Østkystvejen hver
tirsdag 09.30.
Når klokken falder i slag, går turen ud i området, og alle er hjemme igen til middag.
Omkring 10 og 20 kvinder møder op konstant
uanset vind og vejr. Ingen mænd har endnu
vovet forsøget med stavkæppene. Alle kommer ud i naturen og bliver luftet godt og
grundigt igennem og får dejlig motion.
Undervejs bliver der tid til pauser, hvor der nydes kaffe, saftevand, kiks og en hyggesnak hvor verdenssituationen bliver sat på plads. På turene konkurrerer et par af kvinderne om, hvem der kan nå at samle flest
flasker og dåser – og se så er der lige pludselig en ekstra lille kapital at score samt ekstra motion af turen
ned i grøfterne og op igen.
Igennem årene har stavgangs-kvinderne flere gange haft instruktører på besøg, der har rettet flittigt på
tillagte dårlige vaner. Flere gange har kvinderne også været på udflugter med stavgangskæppene. Turene
er blandt andet gået til Livø og diverse destinationer rundt om i Vendsyssel.
Tirsdag 5. april var det tid for kvinderne igen at blive luftet. Der var
vindstille, let solskin og temperaturen stod på 11 grader. Et rigtigt flot
vejr at komme ud og motionere i. Turen gik ud af Østkystvejen og til
højre ad Nordostvej. Pludselig hørtes masser af fuglesang. En hel
masse fuglesang mellem hinanden, så det var rigtig svært at skelne
hvilke arter, der egentlig var tale om. En enkelt lyd skilnede sig dog ud
og havde ikke noget med fuglesang at gøre, men det var den store
flagspætte, der trommede meddelelser ud i territoriet til andre
spætter om at holde sig væk, for reviret var optaget.
Hvor er vi nu henne? Vi er ved Mølledammen, der
ejes af FDF i Aalborg, der har lejr i umiddelbar
nærhed. På vej op til dammen forsvinder fuglesangen, og en anden brusende lyd kommer en i møde.
Det er Møllebækken, der nu har fået frit løb.
Mølledammen har i flere år været totalt tilgroet, og
en større naturgenopretning finder i øjeblikket sted.
Den gamle bro over bækken og laksetrappen fra
1978 er fjernet. I øjeblikket ser det lidt trist ud, med
al den sorte jord, men om en måned eller to når det hele er færdigt, og naturen rigtig folder sig ud, vil det
være et sted, hvor det er værd at søge hen og nyde sin medbragte kaffe og madkurv.
Stavgangskvinderne slog et slag forbi Mølledammen denne
dag og blev fotograferet ved bækken.
Fra venstre ses Hanne Kristensen, Lone Pilgård, Anja
Thomsen, Mitzi Hansen, Lise Christiansen, Eva Nielsen,
Jytte Juul, Helen Langeland, Ebba Thorndal, Anni Thomsen,
Eva Kristensen, Lis Olsen, Rigmor Sørensen og Keaty
Sørensen.
Til venstre ses Lone Pilgård i profil – og på det andet foto
ved hun ikke, hvad vej hun vil, men besindede sig dog og
drog med resten af stavgangs-kvinderne ud af Nordostvej.
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GHANA-AFTEN

De gjorde det igen de 5 kokke
fra madklubben, da de havde inviteret til Ghana-aften i Voerså IFs
klubhus. De har efterhånden prøvet det nogle gange og hver gang med
kulinarisk succes. Denne gang var det mad fra Ghana, og det må man sige
var en del anderledes, end vi er vant til på vore breddegrader. Nogle
kunne li´ det og andre ikke, men de fik en oplevelsesrig aften ud af det.
Kokkene Carsten Gade, Lauge Mikkelsen, Karsten Thomsen, Michael
Schioldan og Michael Thomsen, havde forberedt sig grundigt ved på
forhånd at invitere ghanesiske Mimi hjem i Michael Schioldans køkken en
aften, hvor hun kunne lære dem at lave ghanesisk Fufu.

Forretten bestod af Nakra Kra, hvilket er light soup
med flatbrød. Hovedret var Abenkwan med Fufu,
som er palmesuppe med mos af cassava, yams og
plantain. Desserten var Ghana Banana, der er
ovnbagte bananer med cuacau, kanel, kokos og peanutdrys. På bordene stod også snacks i form af Kele
Wele, hvilket er dybstegt krydret plantain. Disse stærke snacks gav flere en større overraskelse – i hvert fald
skyllede de hurtigt efter, da øjnene begyndte at løbe.
Med hele herligheden fulgte 1 velkomstdrink med navnet Bom Bom,
1 glas hvidvin Tabiso, Chardonnay, 1 glas rødvin Riddersberg, Cabernet,
Sauvignon, Shiraz.
Selvfølgelig havde kokkene også sørget for, der var almindelige danske øl,
sodavand og diverse vine.

På billederne ses fra oven Lauge Mikkelsen med velkomstdrinks, Karsten Thomsen og
Mimi i Michaels Køkken, chefkok Carsten Gade på bordet,
Michael Schioldan som
overtjener og Michael
Thomsen, der rører i gryderne.
Det sidste billede er et udsnit af
de omkring 50 gæster, der
havde en hyggelig aften i
hinandens selskab.
Næste gang er det mad fra – tja….hvad mon de finder på?
9

VOERSÅ BORGERFORENING – GENERALFORSAMLING

Selv om Voerså Borgerforening
kom ud af regnskabsåret 2010 med et underskud på kr. 20.345 –, ser regnskabet slet ikke så tosset ud
endda, konstaterede foreningens kasserer Birthe Johansen. Underskuddet skyldtes blandt andet et tilskud
fra Frederikshavn Kommune på kr. 25.000 – til lovliggørelse af byens julebelysning, som var blevet ført
tilbage til kommunekassen. Kommunen udførte arbejdet i stedet for, hvilket viste sig at være et godt bytte
for borgerforeningen. Skulle medlemmerne selv have udført arbejdet, ville det have kostet kr. 45.000 -.
Andre ting der fremkaldte underskuddet kan nævnes en udgift på 13.695 –, vedrørende den nyetablerede
naturlegeplads på jollehavnen. En investering på kr. 5.622 – til lyskæder vedrørende julebelysningen og
sammen med Voerså IF og Voerså Byudvikling har borgerforeningen investeret en tredjepart i et brugt telt,
der foreløbig opstilles på den gamle krogrund ved diverse festlige lejligheder.
Foreningens egenkapital udgør kr. 292.608 -.
Formand Rigmor Sørensen konstaterede i sin beretning, foreningen havde haft et godt og positivt år med
masser af aktiviteter, og her nævnte hun indvielse af naturlegepladsen på jollehavnen, foreningens
motionscykelture om sommeren, musikaftener på jollehavnen, Skt. Hans på den gamle krogrund,
hjorteaften på Nørgård, børnefest og kræmmermarked på jollehavnen, foredrag med naturvejleder Bo
Storm, Wueso Sjøw samt byens julefest med ridende optog.
Selv om kommunen skal spare på næsten alt, så var der stor ros til denne fra formanden, for i Voerså har
beboere og turister hele sidste sommer kunnet glæde sig over, de store flotte blomsterkrukker, der stod
opstillet i byen.
Bestyrelsesmedlemmerne bruger mange frivillige timer, for at området og byen skal holdes pænt i orden og
se præsentabel ud. Medlemmerne slår blandt andet græsset på Højen og i Anlægget, vedligeholder
fugletårnet samt maler opstillede borde og bænkesæt.
Et par kedelige meddelelser havde formanden også at berette. Den ene var købmandens varslede lukning
af sin forretning pr. 30. september. I øjeblikket forhandles der ihærdigt om at få en ny købmand til byen,
men intet er endnu på plads. Den anden kedelige meddelelse var Nordjyske Bank, der lukkede filialen i
Voerså 1. april, men her glædede formanden sig over, at byen stadig har Dronninglund Sparekasse og
opfordrede medlemmerne til at bruge den.
Hvad der skal ske i den nærmeste fremtid, omtalte
formanden også, samt at borgerforeningen er gået i
samarbejde med Stensnæsskolen og Voerså IF om etablering
af en multibane, der skal bygges på Stensnæsskolens
arealer. For at finansiere dette projekt er der søgt forskellige
fonde, og på nuværende tidspunkt er der givet tilsagn om kr.
185.000 – fra LAG Vendsyssel og fra Distriktsudvalget kr.
100.000 -.
Til slut takkede formanden, de mange frivillige, sponsorerne
og samarbejdspartnerne.
Foreningen har 350 medlemmer, hvoraf lidt skuffende kun
25 var mødt frem i Voerså IFs klubhus.
Inden formanden aflagde sin beretning, havde en konsulent fra Energibyen i Frederikshavn orienteret om
fremtidens energiforbrug, og om hvordan den enkelte kunne spare penge på energiforbruget i eget hus.
Fra de forskellige udvalg redegjorde Ejvind Pedersen om besværlighederne på jollehavnen, på grund af den
hårde vinter. Han glædede sig over, kommunen havde fremstillet en ny bådebro, men han var noget
skeptisk med hensyn til tilkørselsforholdene på vejen, der fører ud til havnen. På grusvejen var der af og til
store huller, og et ønske var at få vejen til havnen asfalteret.
Jens Burskov redegjorde for Voerså Byudvikling og genopretning af åbredderne, ved den gamle krogrund.
Til byens kirsebærprojekt efterlyste han folk, der ville fremavle og passe nogle kirsebærplanter i
kommunens gartnerier – dog med professionel hjælp fra kommunens side. Sidste år havde der været syv
torvedage, på den gamle krogrund, og de gentages ikke, selv om de havde givet et overskud på kr. 6.000 -.
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Voerså Byudvikling afvikler sammen med Voerså IFs Venner sponsorcykelløb i byen med efterfølgende fest i
teltet på krogrunden lørdag 3. september. Byudviklingen har foreløbig fået tildelt kr. 200.000 – fra
Fiskeriets LAG fond og andre kr. 200.000 – fra Friluftsrådet, der skal anvendes ved, og på den gamle
krogrund, som byudviklingen
ejer.
Lone Pilgård orienterede om
Wueso Sjøw, der startede op for
20 år siden, og dengang var en
revy, men nu er et show. Wueso
Sjøw er blevet en tradition, og
næste opførelse finder sted i
november 2012.
Rigmor Sørensen orienterede
om byens flagallé med 45 stænger og flag. En gruppe på seks mand vedligeholder alléen, og sørger for den kommer op og ned.
I vinterperioden med sne og frost havde der været dage, hvor det var umuligt at komme til flagstangshullerne på fortovet. På mærkedage, når det var umuligt at komme i flagstangs-hullerne, havde en
repræsentant fra borgerforeningen besøgt vedkommende i stedet for og ønsket tillykke med en buket
blomster. I december måned havde Frederikshavn Kommune sponseret et stort flot juletræ med kæder,
der stod opstillet på torvepladsen.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Karsten Gade i stedet for Lone Pilgård, der ønskede at koncentrere sine kræfter
i Voerså Byudvikling. Karsten Gade var i forvejen suppleant. I hans sted blev Tina Sørensen valgt.

MØLLESØEN RENOVERES

Møllesøen ved FDF-lejren på Nordostvej har i flere år været voldsomt
tilgroet. Midt i 1970-erne faldt
granitvandfaldet sammen og lå i en stor
bunke. 1978 blev laksetrappen bygget, men
den er nu fjernet, og bækken har frit løb.
Renoveringen er i skrivende stund (17. april)
i fuld gang, og når bladet udkommer, ser det
forhåbentlig bedre ud, når det er sommer.

Området omkring Møllesøen, bækken og skoven oser langt hen af natur.

TUR TIL Å – STENEN

Midt i april var Bente Sørensen, hendes
kusine Birgitte Højslet, og deres børn ude at gå tur på Havstokken.
Turen gik først til Å-Stenen. Veninden gik i forvejen, og de små børn
løb først. Bente og undertegnede stod stadig og snakkede, da Bente
advarende råbte til veninden. – Pas på, der er vand og sump dernede.
Vi har skrevet om det før, og tankerne strejfer igen, hvorfor der endnu
ikke er puttet nogle EU- og kommunale kroner i dette projekt? Der
kunne blive så flot omkring stenen. En ren turistperle – og ikke mindst
kunne børnene færdes sikkert omkring Å - Stenen.
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BENTE OG BIRGITTE MED BØRN

STORT SPONSORAT TIL YA

Det var
en flok glade og tilfredse YA-ere, der 13. april
afholdt påskefest i Voerså missionshus. YAerne, der er yngste afdeling i Voerså KFUM og
KFUK, fik i aftenens løb en stor overraskelse i
form af et sponsorat på hele ni tusinde kroner
fra to Y Men´s Clubber i nærområdet.
Normalt holder YA-erne møderne på onsdage
eftermiddage, men påskefesten var henlagt til
om aftenen, for så kunne forældre, søskende
og andre pårørende også komme med.
På vej op ad trappen til missionshuset høres
fællessang. Påskefesten er lige begyndt, og YA-ernes daglige leder, Ketty Kjær Pedersen, synger for, og
fortæller bagefter hvad der skal ske i løbet af aftenen.
Seks af de ældste YA piger skal på Nordisk Lejr til sommer, og pigerne bliver bedt om at komme op på
scenen – dog var kun de fem mødt op denne aften. To damer træder op på scenen med to store skilte.
Skiltene bliver nu vist ud til de omkring 40 gæster i missionshuset, og her holder repræsentanten for Sæby
Y Men´s Club, Emmy Farsinsen, en check op på kr. 3.000 -, mens den anden repræsentant for Østvendsyssel
Y Men´s Club, Birthe Andersen, holder en check op på kr. 6.000 -. Pigerne strålede som små sole, for
sponsoratet skal gå til deres sommerlejr sammen med leder Ketty Kjær Pedersen, der i år finder sted på
Lolland i perioden 1. – 9. juli.
For sponsoratet høstede de to repræsentanter
fra Y Men´s Clubberne stort bifald. Ketty Kjær
Pedersen fortalte, at Y Men´s Clubberne havde
skaffet pengene ved at dyrke og sælge porrer
for Sæbys vedkommende, mens klubben i
Østvendsyssel havde skovet træ i skoven og
videresolgt som brænde.
Y Men´s Clubberne I Danmark samarbejder med
en række ungdomsorganisationer med rødder i
KFUM og KFUK familien, og støtter meget gerne
projekter med unge der gerne vil deltage i
Nordisk Lejr, som finder sted hvert andet år.
For to år siden deltog også seks piger fra Voerså YA i lejren på
Færøerne. Amalie Kolind og Maja Mølgård var med på Færøerne,
og begge skal også med til Lolland.
Om oplevelserne på Færøerne fortæller pigerne i kor.
- Det var en rigtig god tur, vi havde. Naturen var vidunderlig med
de mange høje fjelde, og på alle fjeldene gik der en masse får frit
omkring. Turen var på 9 dage, og vi boede på to forskellige lejre,
og vi så en hel del af øerne. Vi deltog i konkurrencer, malede i
grupper, besøgte et fuglefjeld og var på shoppingtur til Færøernes
hovedstad Thorshavn. Vi lærte en masse søde mennesker at
kende fra både Norge, Sverige, Finland, Færøerne og Århus, og vi
AMALIE OG MAJA
håber bestemt at se nogen af dem igen på Lolland. Vi glæder os, fortæller de to piger i kor.
I løbet af aftenen fortalte Ketty Kjær Pedersen de fremmødte om påskens hændelser som forrådelsen,
korsfæstelsen og genopstandelsen. YA-erne sang flere salmer og sange, og inden der blev serveret kaffe,
kage og sodavand, blev der i fælles kor bedt Fader Vor, som YA-erne helt havde på plads udenad og endda
afsluttede med en flot sang.
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VOERSÅ IFs UNGDOM PÅ TRÆNINGSLEJR

I dagene 15. 16. og 17. april var Voerså IFs fodboldungdom på træningslejr i Hvide Klit ved Lyngså
Strand.
Igennem flere år har klubben brugt denne strategi
over for de unge fodboldspillere, og alle kan li´ det –
også selv om en masse fodboldtræning er et af
hovedpunkterne på lejren.
3 dages turen er en bekostelig affære for klubben,
omkring 10 – 12.000 tusinde kroner, men det virker
både socialt, kammeratligt og rent træningsmæssigt.
Omkring 60 unge piger og drenge deltog sammen
med en del trænere og ledere, og hel del forældre
gik til hånde vedrørende transport og madlavning.
Straks de unge mennesker ankom til lejren fredag
aften, fik de aftensmad og derefter sendt ud på et natorienteringsløb - og på hovedet i seng.
Fra morgenstunden lørdag var der morgenmad og træning. Et U 11 drengehold måtte en tur til Vrå for at
opfylde pligterne i fodboldturneringen, men stødte igen
til lejren lørdag eftermiddag.
U 10 pigerne havde fået arrangeret et par
træningskampe i løbet af lørdagen. Her kom Skjold fra
Sæby på besøg, og Voerså-pigerne var beskedne nok til
at hive en 1 – 0 sejr hjem.
Lørdag eftermiddag kom U 10
pigerne fra Aså på besøg i lejren,
og de fik en sejr over pigerne fra
Voerså på 5 – 2. Mens pigerne nu var i gang, og vejret var godt, blev alle enige om
at tage en ekstra halvleg – jo de unge nyder det. Leg med bold, fri natur, godt vejr
og nogen at spille med – så er alle med på legen.
Programmet for lørdag aften og søndag så sådan ud. Træning, sove, morgenmad,
træning, middagsmad, træning og hjemtur.
Hvert år har været en rigtig god ryste sammen tur, for de unge fodboldspillere, og i
år var heller ingen undtagelse.

På det øverste billede er det Pernille Thomsen, der scorer i kampen mod Aså. Dernæst leger drengene ”pøl
og rul”. Jeppe Mølgård får en rystetur af træner Flemming Bærentsen. Det skulle være godt, lige efter man
har spist. Nederst til venstre følges pigekampen spændt. I midten Lisa Bro og Patricia Lassen på vej tilbage
til lejren. Længst til højre 3 kammerater der nød opholdet på træningslejren. Fra venstre Dan Pedersen, der
viser boldkontrol på foden, dernæst Simon Nielsen og Thomas Andersen.
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NY FLYDEBRO PÅ HAVNEN
Voerså Fiskerleje havde indkaldt til frivillig
arbejdsdag på jollehavnen lørdag 16. april.
Omkring 25 tog imod ”tilbuddet”, og dagen
startede med hyggeligt samvær i klubhuset
fra morgenstunden, hvor der blev serveret
kaffe og rundstykker samt en lille en til halsen. Det sidste for lige at slå blodomløbet
ekstra i gang. Til frokost blev der serveret
masser af røde pølser med tilbehør.
Der var nok at tage fat på med oprydning,
klargøring, mærkning af redskaber, joller,
udstyr og andet grej.

Frederikshavn Kommune har investeret i
en ny fortøjningsbro til lidt over 300.000 –
kroner, som blev søsat i forvejen. Den
gamle bro, der var fra 1983, kunne simpelthen ikke holde længere. Broen var
efterhånden livsfarlig at færdes på, og de frivillige gik straks i gang med at afmontere Y bommene, på den
gamle bro, der bruges til fortøjning af bådene, og påmontere den nye bro. Havnens 2 x 70 meter og 1 x 50
meter lange fortøjningsbroer er nu ens flydebroer. Isvinteren har været hård ved luftboldene, der holder Y
bommene oppe. Nogle var punkteret og måtte derfor udskiftes.
Rundt omkring på hele havnens område var der folk i gang med klargøring.
Langs de 34 fiske- og redskabshuse står der en del store brøndrør.
Her blev der tilført nyt blomsterjord, og rørene blev tilplantet med
flotte blomster.

På parkeringspladsen var det helt
tydeligt påske- og feriesæsonen
nærmede sig. De sidste dage før påske
havde der været en hel del besøgende
gæster i campingbusser, og flere, både
danske og udenlandske, benytter
stedet til ophold i campingbusserne
samt vandrende og cyklende i havnens
to shelters.
14

FLITTIG BRUG AF HAVNEN

Det er ikke bare
bådejere, og den lokale befolkning, der er flittige brugere af jollehavnen i Voerså. Andre har bestemt også
fået øjnene op for, det naturskønne område. Vi behøver bare at nævne harmonika-aftenerne, Børne- og
Kræmmermarkedet, turister i kanoer, turister på cykel, turister i campingbusser og friluftsgudstjenesterne
for blot at nævne nogle af de aktiviteter, der finder
sted. Nogle af aktiviteterne er ikke så synlige som
andre. For eksempel er der ikke så mange, der lægger
mærke til folk, der sidder og nyder udsigten i
fugletårnet.
Lørdag 30. april var der igen indkaldt til frivillig arbejdsdag blandt bådfolket. Her skulle resterne, af den gamle
flydebro fjernes, sammen med de tunge fundamenter,
der blev slæbt væk med traktor.
Bådfolket har i løbet af foråret brugt mange timer på
oprydning på havnen, og ros skal de have, for det hele
ser da også pænt og præsentabelt ud.
I foråret har der været stor søgning til havnen, og den ny
naturlegeplads trækker. Den virker som en magnet på
børnene. Ikke blot lokale forældre med børn bruger den,
men også andre, der kommer langvejs fra, har indset
herlighederne i området.
Alt imens bådfolket havde gang i oprydningen, kom en
del personbiler og parkerede på p-pladsen. Samtidig
landede 6 kanoer med børn og lærere. Det var 4. klasse fra Agersted skole, der var på tur sammen med forældre og søskende.
Mens de voksne riggede frokosten til på
plænen, indtog børnene legepladsen – og
det var lige noget, de
kunne bruge. Der var næsten ikke tid til at spise, for der skulle gynges,
vippes og klattres, men det lykkedes senere
at få lokket både væske og mad i børnene,

der havde en
rigtig dejlig dag på åen og ved havnen.
4. klasses forældreråd stod bag turen til
Voerså.
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GLÆDEDE SIG TIL NÆSTE SØNDAG

4. klasse fra Agersted skole består af 14 elever, og alle
elever var med i kanoerne til Voerså jollehavn. Fra tidlig morgenstund blev kanoerne sat i vandet ved
Fæbroen, og så gik det ellers østpå, med den sagte strøm til Voerså – en strækning på omkring små 3
kilometer.
Med på turen til Voerså var også et par
store piger – 14 årige Ida Marie
Thomsen (tv) og 13 årige Signe Staal
Poulsen. Begge piger går i 7. klasse
(snart 8.) på Agersted skole. Pigerne nød
det gode vejr. Her var det ikke så meget
legepladsen der trak, men de havde
mere travlt med at snakke om den
forestående konfirmation, som for
begges vedkommende fandt sted i
Agersted kirke søndag 8. maj. Pigerne
diskuterede ivrigt og skrev flittigt ned.
På spørgsmålet om det var kærestebreve de skrev, var svaret et stort fnis og
et bestemt nej. Det var konfirmationskort til borddækningen, der her skulle
på plads.

WUESO-LAN - COMPUTERKRIG I PÅSKEN
En række computerinteresserede unge mennesker har i en længere
periode pønset på at
sætte noget stort op i
Voerså. De unge mennesker er nu nået så langt, at
der blev, den helt store
computerkrig i Voersåhallen i påsken.
En af de unge initiativtagere, René Lindberg, siger.
- Vi startede op i hallen onsdagen før Skærtorsdag kl. 19.00 med 77 deltagere, og så fortsatte vi uafbrudt
indtil Langfredag klokken 12.00. Det kostede kr. 150 – pr. person for deltagelsen, men så var det også med
morgenmad. Frisk og dejligt kold vand skulle der også til, så Voerså Vandværk havde sponseret en hel palle
med frisk vand tappet på flasker.
- Præmier var der masser af. En del fik vi sponseret,
men nogle måtte vi selv betale, men der var omkring 20
flotte præmier at spille om. Selve spillet var en form for
krigsspil, og her blev alle computerne koblet sammen,
så vi alle sammen kunne spille mod hinanden. Hvad det
nærmere gik ud på, og hvilken taktik der skulle bruges,
var op til den enkelte selv at finde ud af.
Alle medbragte selvfølgelig sit eget udstyr.
- Regnskabet er ikke helt gjort op endnu, men skulle der
blive et overskud, satser vi på igen til efteråret på at
afvikle et lignende arrangement.
Til den tid gør vi opmærksom på, at der ikke er nogen
aldersgrænse, og det betyder heller ikke noget, om man er han- eller hunkøn. Denne gang var der deltagere
i alderen fra alderen 12 til 30 år – heraf 5 piger, slutter René Lindberg.
16
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WULAN

For overhovedet at kunne
holde sig vågen i næsten to døgn og tænke
klart, skulle der en masse ”energi” til. På
bordene flød det med store stakke slik i
poser og masser af læskedrikke – mest cola.
Nogle forældre kom af og til og kiggede på
og tog en tørn i Voerså IFs køkken. På denne
måde sikrede de sig, at de unge mennesker
fik lidt sund mad noget af tiden.
Nogle af konkurrenterne stillede op som
hold og skiftedes til at sove. Imens sad der
hele tiden en spiller ved holdets computer,
således holdet kunne være sikre på at
kunne afværge et angreb, hvis der skulle
komme et sådant.
En kendt sag er det, hvis man sidder foran
computeren for længe, så mærker det som
om man får firkantede øjne. Det var der rådet bod på. I den ene ende af hallen var der en sumobrydermåtte og beskyttende udstyr. Her kunne man afreagere ved at tæske løs på hinanden uden at komme til skade.

TRAVL ÅR FOR VOERSÅ
BYUDVIKLING
- Selv om det ikke er så synligt,
så sker der alligevel en hel
masse i Voerså Byudvikling,
indledte formand Gynther
Mølgård sin beretning, da
Byudviklingen onsdag 27. april
afholdt generalforsamling på
Stensnæsskolen med 40 deltagere.
- En multifunktionsplatform til en millionkroner, er noget af det, vi arbejder stærkt på, og det skal nok
lykkes for os, for finansieringen er næsten på plads, fortalte formanden og fortsatte.
- Vi har haft et travlt år, og foreløbig er det lykkedes at skaffe kr. 200.000 – fra Landbrug og Fiskerifonden,
kr. 200.000 – fra Friluftsrådets Tips og Lotto, kr. 36.000 – fra LAG Fonden, kr. 22.500 – fra diverse private
sponsorer og så er der 182 medlemmer, der har indbetalt et engangsbeløb på kr. 1.000 – hver, hvilket jo
giver 182.000 – kroner, men vi vil gerne have mange flere medlemmer endnu, og det skal vi også nok få.
- Nogle af pengene skal anvendes til genopretning af skrænterne ned mod åen og selve åbredden. Samtidig
skal der bygges en multifunktionsplatform ud mod vandet, hvilket er en form for en scene, hvor der kan
være diverse optræden, musik, underholdning og eventuelt bare nyde udsigten. Herud over skal kanofolket
også kunne bruge platformen til at stige både af og på kanoerne.
- Dette er et projekt, som alene koster en million kroner, men det skal nok blive til noget med tiden.
- Foreningens bestyrelse har været på et inspirationskursus i Vester Hjermitslev og har lært en hel del deraf.
Vi har haft ledende personale fra både Frederikshavn Kommune og fra diverse fonde på besøg. Det har
været meget positivt, og alle var stærkt interesseret i at hjælpe os. Foreløbig arbejder to udvalg fra
Frederikshavn Kommune med projektet Voerså Byudvikling.
- Vores arkitekt, Kim Bæk fra Arki Nord i Frederikshavn, har foreløbig arbejdet vederlagsfrit, hvilket er en
stor hjælp for os. Kim Bæk har blandt andet fremstillet flotte tegninger og overslag over det kommende
multihus i en professionel mappe, som bliver præsenteret for både kommune og fonde samt andre
offentlige myndigheder. For os er det en kæmpestor opgave, at kunne dokumentere hvordan et multihus i
Voerså skal kunne fungere, så vi er rigtig glade, for al den hjælp vi kan få.
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- Voerså er en by i udvikling. Der sker hele tiden noget, og vi er værd at satse på. I løbet af ganske kort tid er
der kommet rigtig mange penge til byen. Her tænker jeg på naturlegepladsen, og den nye flydebro på
jollehavnen, og så har borgerforeningen og Idrætsforeningen gang i et projekt med en multibane, som skal
ligge et godt strategisk sted – nemlig på Stensnæsskolens arealer lige midt imellem skolen og Voerså IFs
baner, og i øjeblikket er der en større renovering i gang på Stensnæsskolen og Skolefritidsordningen,
sluttede formanden sin beretning.
Her ud over fortalte formanden at Voerså Byudviklings grund, der
er grunden, hvor den nu nedbrændte Voerså Kro engang lå, er fritaget for at betale ejendomsskat – indtil der står et hus på grunden.
Skt. Hans var rigtig godt besøgt, torvedagene på grunden droppes,
da det ikke var, det helt store trækplaster. Sponsorcykelløb og fest i
teltet om aftenen gentages til september i samarbejde med Voerså
IFs Venner. Voerså Byudvikling er som noget nyt kommet på
Facebook og har indtil videre 50 venner. Igen i år bliver der diverse
fælles arbejdsdage på krogrunden, for Byudviklingen sætter en stor
ære i, at der er pænt og ryddeligt, hække og træer velplejede samt
græsset er slået.
Kasserer Jens Burskov gennemgik regnskabet, der viste et overskud
på kr. 14.658 –, egenkapitalen var vokset med knap kr. 15.000 til kr.
212.540 -.
Jens Burskov blev genvalgt som forbindelsesled til Voerså Borgerforening. Jens Juul og Gynther Mølgård blev genvalgt til bestyrelsen. Det samme gjorde suppleanterne Søren Meng og Lauge
Mikkelsen. Genvalg var der også til revisorerne Michael Gadekær og Anna Sørensen.
Efter generalforsamlingen havde Byudviklingen et ønske om inspiration fra borgerne af alle mulige slags,
vedrørende det kommende multihus. Oplysningerne skal senere bruges til dokumentation for, hvordan
multihuset skal kunne fungere.
Her kom der mange forslag på bordet, og der opstod en livlig debat. For det første var alle enige om, at det
var nødvendigt med et multihus i byen og mere plads. 40 personer i et klasselokale er ikke optimalt til en
generalforsamling, og det siger sig selv, det kneb med pladsen. På den anden side kan byens foreninger ikke
lægge beslag på Voerså IFs klubhus, da det giver et stort afsavn for idrætsforeningens knap 200
ungdomsmedlemmer. Idrætsforeningen har igennem flere år velvilligt stillet sine lokaler til rådighed, men
har i allerhøjeste grad også brug for lokalerne selv.
Der blev livligt diskuteret købmandens lukning til udgangen af september og måske et indkøbscenter og en
ny købmand i multihuset. Et lokale i huset hvor der kunne indleveres og hentes post og pakker, medicin,
besøg af sygeplejerske, hjælp fra advokater og borgerservice var nogle af forslagene.
Andre ting der var fremme i debatten var offentlige transportmidler i weekenden, skulptur i forbindelse
med åen, kirsebærprojekt til fremavl af tidligere tiders SUR kirsebær i Voerså og som noget nyt blev der på
generalforsamlingen sat et klublotto i gang med 200 numre, hvoraf en del blev solgt på aftenen.
Repræsentanter fra Voerså Byudviklings støttegruppe kommer rundt i byen, og tilbyder de resterende
numre.

GLÆDELIG NYHED

I april måned afsluttede hele personalet ansat på Stensnæsskolen, Skolefritidsordningen og Voerså Børnehave prøver i førstehjælp.
Udgiften til projektet blev afholdt af Tryg Fonden.
Det er rigtig betryggende for forældre og andre at vide, der kan ydes hjælp i tilfælde af ulykker på skolen.
Samtidig kan vi tilføje, at vi på redaktionen har fået stillet et spørgsmål fra Ivan Larsen, Østkystvejen 329.
Vi bliver Ivan Larsen svar skyldig, men bringer spørgsmålet her som lød.
Hvorfor findes der ikke nogen hjertestarter i Voerså? Det gav stof til eftertanke!
Hvor skal den placeres? Skal alle have adgang til den hele døgnet? Hvem har opsyn med hjertestarteren?
Måske en opgave for Voerså Borgerforening at få dette projekt ført ud i livet?
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VOERSÅ BLUESKLUB

Denne klub har eksisteret under private former siden 2005. Den blev startet
op af Benny Jensen, Anders Kolind, Steven Mørk og Michael Nielsen. I starten
havde de 4 kun en DVD med Johnny Madsen og det hele foregik hjemme i
Anders Kolinds garage. Klubben har i skrivende stund (2. maj) 20 medlemmer og
Carsten Gade er valgt som formand.

BENNY JENSEN
Efter klubben har fået
vokseværk, er der kommet andre boller på suppen. Lørdag 9. september sidste år blev den
første koncert afholdt
med orkesteret H. P.
Lange and the Delta
Connection på Præstbro Kro.

Fotos fra koncerten på Præstbro Kro
Formand Carsten Gade fortæller. – Det var en rigtig god
aften. Vi havde i alt lidt over 100 betalende, og det var
over forventning. Vi havde ikke andre steder at være i
vores område. Der var simpelthen ikke ledigt og plads nok
nogen steder. Derfor blev det Præstbro Kro.
- Næste arrangement er lørdag 10. september 2011 med
bluesgruppen Shades of Blue. Pris og sted er endnu ikke
fastlagt, men lige så snart vi har noget på plads, sender vi
en pressemeddelelse.

- Rent privat holder vi 4 arrangementer om året
for medlemmerne, og når det er privat, vil vi
helst ikke være større, end vi er på nuværende
tidspunkt med de 20 medlemmer. Hvis vi er
mange flere, vil det være svært at holde
arrangementer under private former og skabe
den helt rigtige bluesstemning.
Til de større arrangementer kan alle komme
med, og nyde den gode mad – og ikke mindst
bluesmusikken slutter formanden.
Michael Schioldan er medlem af Voerså
Bluesklub og en kreativ person på mange
områder. Da han blev medlem af klubben, satte
han sig for, at denne skulle have et logo.
Michael fandt hvidt papir og en sort tusch frem.
Her til højre ses det kreative resultat, der for
fremtiden er klubbens Logo.
Alle fotos på denne side er udlånt fra festen i Præstbro.
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KRØNIKEN

Henrik Larsen er kendt i vide kredse indenfor
brevduesporten, på grund af han har mange duer og deltager i mange
konkurrencer og selvfølgelig også vinder en del præmier. Indenfor sporten er han kendt for at have styr på alt hvad duer angår – eller har han?
Historien kommer her. Søndag 1. maj, da der var konfirmation i sognet,
må mindst én af hans brevduer have svigtet ham. Enten er den kommet
meget sent hjem fra en flyvning med en meddelelse, eller også er det
Henrik selv, der er et drysøre og tænkte, det kan nok vente til næste år.
Henrik gjorde telegrammer klar, til de konfirmander han kender og
lagde en hilsen heri i form af en pengeseddel. I kirketiden kørte han nu
rundt med telegrammerne og kom hen til Flemming Bærentsen, der gik
rundt i køkkenet kun iført underbukser. Henrik spurgte måbende.
- Jamen, er du ikke i kirke? – Nej, hvad skulle jeg gøre der? svarede
Bærentsen? – Jamen har du ikke konfirmation, spurgte Henrik Larsen.
HENRIK LARSEN
- Nej ikke i år – det havde vi sidste år, og da var du i øvrigt flink og kom med en hilsen til vores søn, sagde
Bærentsen. – Jamen når nu jeg er kommet, så skal drengen bestemt også have både telegrammet og den
50-krone seddel, jeg har puttet i, sagde Henrik Larsen og afleverede telegrammet.
”Mon den famøse brevdue endte i gryden næste søndag”?

KRISE – HVOR?

Vedrørende årets konfirmationer har vi på redaktionen fået meddelt, at en konfirmand har fået den nette sum af – hold nu fast kr. 37.500 -. En anden har fået et lignende beløb. Det i sig
selv er bestemt ikke forkert, men kan være med til at give en god start på ”voksenlivet”, kørekort, møbler
til lejlighed, uddannelse eller måske noget helt andet. Vi spørger bare – hvor er det egentlig krisen kradser?

KONKURRENCE

Denne gamle gård er
kendt i vores gamle Albæk sogn, men hvilken
gård er det? Billedet er et postkort fra 1920,
og den sorte plet er for at dække over navnet
på gården.
A) Kringelhede
B) Lille Rugtved
C) Albæk præstegård
Sæt ring om det rigtige svar og aflever i
Dronninglund Sparekasse senest torsdag 28.
juli. Sparekassen har åbent tirsdage 10 – 16
og torsdage 10 – 17. Det rigtige svar kan også
mailes til fepavis@nrdc.dk
I forrige nummer var det rigtige svar b) kronvildt – og det havde Edel Arp, Gåsevej 14, fundet frem til og
vandt dermed en flaske god vin sponseret af Høkeren.

EN KURV MED BLOMSTER

Denne gang er det Carsten Gade, der gør
sig fortjent til denne hæder. Carsten er 28 år, lærer, formand for Madklubben
og formand for Voerså Bluesklub. Madklubben startede han selv op og har nu
haft succes med 5 arrangementer. Bluesklubben involverede han sig i, så snart
han hørte, der var noget under opsejling. Herudover tør han godt stå offentlig
frem for et publikum – eksempelvis når der er Wueso Sjøw.
Carsten Gade har hele livet haft ”problemer” med sin liden størrelse, og
pudsigt nok har han en e-mail, der begynder med storegade o.s.v. – man er vel
storebror. Dernæst spiller han fodbold i Voerså IF. Det har ikke altid været let
på grund af størrelsen. Men han gør det ligesom Messi – snyder modstanderne
på sin hurtighed.
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CARSTEN GADE

Carsten får hæderen for sit gå på mod. Han er initiativrig og har sat noget i gang i
byen, andre også kan være med til.
Hver gang der er sponsorcykelløb i byen, deltager han på Agested Smedies hold og
slider sig gerne totalt op på den time løbet varer for at køre penge sammen til Voerså
IFs ungdomsafdeling. Når festen starter om aftenen i teltet, er han også at finde her,
men nu går det lidt mere roligt til, for nu er det på trætte stive ben på grund af eftermiddagens strabadser.
Tillykke til Carsten Gade.

HALLO – I UNGE DERUDE
Gør en indsats for jer selv og hele området. Gør som Carsten, måske ikke lige at sætte noget i gang selv,
men stil op i foreningslivet til bestyrelserne for et eller andet i brænder for, og gør en indsats til glæde for
by og omegn. I skal ikke lade jer slå ud af, i måske ikke bliver valgt første gang i stiller op, men man kan
sagtens gøre en stor indsats udenfor bestyrelserne, blot man møder op til arrangementer, viser initiativ og
interesse, deltager i forberedelser og lignende.
I nogle foreninger klager bestyrelses-medlemmerne selv over, de er ved at være oppe i alderen, og flere
ytrer da også af og til ønske om at blive afløst af yngre kræfter.
Kom så i unge. Nu er det med at komme på banen og vise i også kan udrette noget – der er brug for jer.

NYT KLUBLOTTO

Voerså Byudvikling har startet et
klublotto til fordel for det kommende multihus i byen.
Spillet er på 200 lodder og koster 10 kr. pr. måned. Præmierne er som følger 1 x 200 kroner, 4 x 100 kroner og 6 x 50
kroner. Dette giver i alt 11 præmier, men på loddet står, der
kun er 10 præmier. Det blæser vi købere på og siger tak til
Byudviklingen. De første lodder blev solgt på Byudviklingens
generalforsamling, der fandt sted på Stensnæsskolen onsdag
27. april. Trækningerne finder sted den 1. i hver måned.
Første trækning er 1. juli, og til den tid skulle alle 200 lodder
gerne være solgt. Hvis ikke og man er interesseret i at have
lodder, kan henvendelse ske til Morten Sørensen,
Savværksvej 11. Er der udsolgt, kan man komme på en venteliste, og vil blive kontaktet første gang et lod bliver ledigt.
Henvendelse kan også ske til resten af Byudviklingens
bestyrelsesmedlemmer, der er Gynther Mølgård, Jens Burskov, Lone Pilgård og Jens Juul.
Betalingen for lodderne foregår kontant én gang om året,
eller også kan man selv overføre pengene på homebanking til

DRONNINGLUND SPAREKASSE
KONTONUMMER: 9044 0001186361
VOERSÅ IFs VENNER – FORENINGS-EL

Vennerne er nu hoppet med på vognen og prøver at
skaffe penge til Voerså IFs ungdom ved Forenings-el.
Kort sagt meld dig til og støt med 2 øre pr. kwt. Uden
udgift for dig selv vel at mærke. Alle kan være med –
villaer, lejligheder, sommerhuse, institutioner, firmaer
samt adresser udenbys fra..
For et ganske almindeligt parcelhus med to voksne og to
børn med et almindeligt forbrug på 4.000 kwt., betyder
det et beløb på kr. 80 –, som ungdommen i Voerså IF får
glæde af. Ved simpel hovedregning bliver det for 100 huse om året en check på kr. 8.000 – at gøre godt
med. Penge som strækker langt for en lille sportsklub.
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STORE ARBEJDSDAG

Lørdag 7. maj
var der store arbejdsdag i Voerså Børnehave.
Vejret var rigtig fint og solrigt, og der blev
svedt noget tran fra de voksne, der ind
imellem hyggede sig med hinanden i
selvvalgte pauser.
Alle, både børn, forældre og diverse hjælpere, havde en rigtig god ryste sammen dag
med masser af social hygge.
Forældre, børn, personale, Stensnæsskolens
pedel og pedelmedhjælpere gav alle en
hjælpende hånd med.

Projektet indendørs drejede sig om flytning af garderober
og skabe samt rengøring – en grundig forårsrengøring i
hele børnehaven.

Projektet udendørs drejede sig om nyt sand, i
den store sandkasse og under børnenes
populære gynger.
Samtidig blev en ny klatrevæg etableret og en
ny balancebom sat op, nye siddestubbe nedgravet samt
vedligeholdelse og bemaling af borde og bænke så de kan holde til
al slags vind og vejr.
Kort sagt var det en rigtig travl dag i børnehaven, hvor også en del
af børnene bidrog med en del af arbejdet, alt imens der også blev
leget godt og grundigt ind imellem. Så meget nyt sand i store
dynger var alt for fristende for børnene.
Stensnæsskolens viceskoleleder, Chris Kramme, kom tilfældigt
forbi og tog nogle flotte billeder fra arbejdsdagen.
Fotos Chris Kramme.

LODSEDLER

Voerså IFs Venner har i
omkring 30 år solgt sommerlotteri til glæde
for ungdommen i Voerså IF. Lotteriet er i
fuld gang og med flotte sponserede
gevinster til glæde for ungdommen i
klubben. Udtrækningen foregår om
søndagen, når Idrætsforeningen afvikler
idrætsuge i uge 31.
Det populære hestepærebanko afvikles
samme dag og er på vej. Ta´ godt imod
sælgerne, når de ringer på døren.
22

VOERSÅ IFs VENNER

VOERSÅ BYUDVIKLING

De sled og
slæbte, på den fælles arbejdsdag, som Voerså
Byudvikling havde ”inviteret” til 14. maj.

20 borgere deltog i arbejdet, på den solskinsrige lørdag, og for at koordinere det hele rigtigt, skulle alle, der
ville gøre en indsats tilmelde sig hos Jens Juul, og fortælle hvad man kunne bidrage med. Det gav pote for
en stor lastbil, en bobcat, en lille gravko, et par plæneklippere, et par motorsave, et par skovle, spader,
hækkeklippere samt andre redskaber blev flittigt brugt på den gamle krogrund.
På krogrunden skal der være
ryddeligt og pænt, og stor ros til
dem der af og til tager en tørn på
vores allesammens flotte plet –
men den kan blive flottere med
tiden, når vi får vores multihus.
Der blev klippet hække og buske,
stynet træer, klippet plæner og
savet grene af der blev slæbt
sammen i en bunke, til årets Skt.
hansbål på åen.
Midt på parkeringspladsen var
der en stor ring med stensætning
omkring, som blev fjernet, ved
hjælp den lille gravemaskine,
læsset på en container og blev
kørt til destruktion med den
store lastbil.
Natur er der en del af, på den
gamle krogrund. En gammel flot
stub fra et udgået træ har fået
lov at blive stående. Træet gør
gavn for mange insekters bolig,
og ved foden gror en stor flot
svamp. Da undertegnede
nærmede sig for at tage foto af
svampen, blev der godt og grundigt skældt ud af en lille fyr med
sort hat. En lille sangfugl (Munk) der normalt har en herlig flot sangstem- me, syntes åbenbart at nu kunne
det være nok med mere forstyrrelse den dag.
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KIRKELIGT SAMFUND – NØDRÅB

- Vi må nok erkende,
langt de fleste af vore 30 medlemmer er, af det såkaldte ”grå guld”.
Medlemmerne er efterlønnere eller pensionister, og hver gang vi
afholder generalforsamling, er det de samme, der fortsætter år efter
år i bestyrelsen, fortæller formanden for Kirkeligt Samfund for Albæk
og Omegn, Signe Rosiek.
- Jeg er selv 81 år gammel, og de to andre i bestyrelsen, Villiam Pedersen og Lene Holdensgård, er heller ikke helt unge mere. Vi har år
efter år sagt ja til at fortsætte i bestyrelsen, for at vores lille forening
kunne fortsætte. Ingen andre medlemmer har haft lyst til at deltage i
bestyrelsesarbejdet, siger Signe Rosiek og fortæller videre.
- For et par år siden havde vi 25 års jubilæum, og vi holder hvert år
fire arrangementer, der typisk er foredrag, i vintersæsonen. Som
regel afholder vi foredragene på onsdage aftener i Albæk kirkehus.
- Jeg håber, når jeg som formand kommer med denne her udmelding, at nogle yngre vil komme på banen og tage over. Hvis man som
SIGNE ROSIEK
yngre melder sig ind i Kirkeligt Samfund, behøver man ikke at stille op til bestyrelsen lige med det samme,
men man er velkommen til at møde op og se, hvad vi kan byde på. For det første kommer vi alle sammen
hinanden ved, og for det næste har vi det rigtig hyggeligt sammen med disse spændende foredrag.
- Hvis det nu er noget for den enkelte, er man velkommen til at kontakte mig på telefon 98 46 01 11,
så tager vi en snak om tingene, slutter Signe Rosiek.

FODBOLDGOLF I SØRÅ

Siden september måned
sidste år har Mogens Brag gået med tanker om at bygge
en fodboldgolfbane ved bopælen hjemme på Vestergård
i Sørå. Vestergård ligger omkring 200 meter fra den stærk
befærdede Østkystvej mellem Voerså og Aså. Foran
gårdens stuehus, hvis facade vender ud mod
Østkystvejen, er der en rigelig stor grøn græsmark, som
fodboldgolfbanen skal etableres på. Tirsdag 17. maj gik
de første forberedelser i gang, og de store maskiner
startede udgravningerne.
- Banen kommer til at fylde 1½ hektar. Parkering finder
sted omme bag gården, og for at komme til banen skal
man ind igennem en servicebygning, og når entréen er
betalt, er man velkommen til at spille, så lang tid man har
lyst, fortæller Mogens Brag og fortsætter.
MOGENS BRAG VED FODBOLDGOLFBANEN
- Servicebygningen bliver placeret i et udhus til gården og bliver på 80 kvadratmeter samt en terrasse med
borde og bænke. Her bliver der installeret lys, vand, to toiletter, opholdsrum, selskabslokale til familieudflugter, polterabends og fætter- og kusinefester. Lokale, turister og andre, der har lyst, er bestemt også
velkomne. Med tiden forestiller jeg mig en automat med diverse fortæring og en med kolde drikke.
Herudover bliver en kaffemaskine stillet op, og så er det op til publikum selv med betjening og betaling.
Bringer folk selv maden med hjemmefra, er de bestemt også velkommen til at nyde det i lokalerne.
- Banen bliver en pæn playbane og ikke så svær, men rigtig sjov at gå igennem. Ligesom på en anden
golfbane er der 18 huller, men hullerne er brøndringe, der er gravet ned i jorden, og de måler alle 60
centimeter i diameter. De enkelte baner er sjove og udfordrende, og alle kan deltage uanset alder og køn.
Det drejer sig om, at alle har det sjovt og kan se tilbage på en dejlig oplevelse på banen.
- Med tiden bliver der også en pæn beplantning rundt om banen, så det hele tager sig godt ud.
- Projektet ligger i omegnen af 650.000 – kroner, og foreløbig har jeg fået hjælp fra Landdistriktsordningen,
men slet ikke tilnærmelsesvis hvad det færdige projekt koster. Derfor går jeg nu i gang med at søge diverse
fonde for at opnå en bedre finansiering, slutter Mogens Brag.
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GUDS FRIE NATUR

Kr. himmelfartsdag torsdag 2. juni
havde Albæk-Lyngså menighedsråd inviteret til friluftsgudstjeneste i Præstbro på Agernvej. 64 børn og voksne deltog og
havde en dejlig dag, i det gode vejr i Anlægget i Præstbro.
I sin prædiken fortalte sognepræst Helge Morre Pedersen om
Theofilus, Evangeliet til Kr. himmelfartsdag og om store mænd
der havde sat sine spor i livet. Her nævntes blandt andet kong
Christian den fjerde, og de mange flotte bygninger i København, kejser Ludvig den fjortende i Paris og Enrico Dalgas,
der satte sit præg i det midtjyske ved opdyrkning af heden.
Mindre kendte personer kunne også sætte sit præg – en
bedsteforælder for eksempel, men Jesus satte sig også
mange spor. Dog ikke i form af bygninger og han efterlod
sig heller ingenting, men alligevel nåede han at sætte sig
mange spor, som vi kan følge i dag fortalte sognepræsten.
Til gudstjenesten spillede som vanligt organist Jørn Wolf på
sit elorgel, og som ekstra musiker var indkaldt den 22 årige
trompetist, Jakob Sørensen, Sæby, der i øjeblikket er bosat i
Aarhus.

Efter gudstjenesten inviterede menighedsrådet på grillparty
med pølser, revelsben, kaffe, kage samt øl og sodavand. Et
traktement som alle nød med største velbehag.
Bente Kvesel, Søren Holm Christensen og Kaj Thomsen havde en travl formiddag med både tilberedelse og servering for
at mætte alle de sultne og tørstige gæster.
En del børn deltog i gudstjenesten. De havde inden for det
sidste døgns tid deltaget i en kanotur på åen og landede i
Præstbro, hvor der blev overnattet i Anlægget. De var dog
ikke mere udmattet af strabadserne, end de kunne spille
rundbold både før og efter gudstjenesten. Flere af børnene
var mere interesseret i legen end optaget af at spise grillmad
og drikke sodavand.
På de to øverste billeder ses nogle af børnene ved gudstjenesten og i leg. Dernæst en del af deltagerne der havde
taget plads udendørs, i det gode vejr. Et foto fra selve
gudstjenesten, mens den var i gang, og til venstre er det
Voerså-pigen Maja Mølgård, der nyder en af de gode
grillpølser og havde masser af overskud til rundbold både før
og efter gudstjenesten.
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AKTIVITETS-KALENDER
G Æ L D E N D E F R A 01. JULI 2011
KONTAKT-PERSONER MED GÆLDENDE TELEFONNUMRE
ALBÆK KIRKE
BREVDUEFORENINGEN DAN 0211 JET
GÆSTGIVERGÅRDEN ENGHOLM
HOTEL GARNI
HYGGEKLUBBEN
JAGTCENTER NORD
IMU: INDRE MISSIONS UNGDOM
KIRKELIGT SAMFUND
KNUD SØHANE SPEJDERNE
LOKALHISTORISK FORENING
LOKALT FORANKREDE SKOLE
LYNGSÅ KIRKE
PRÆSTBRO JAGTFORENING
STENSNÆSSKOLEN
SFO SKOLEFRITIDSORDNINGEN
VISENS VENNER
VOERSÅ BLUESCLUB
VOERSÅ BORGERFORENING
V. BORGERFORENING – HJEMMESIDE
VOERSÅ BYUDVIKLING
VOERSÅ BYUDVIKLING – STØTTEGRUPPE
VOERSÅ BØRNEHAVE
VOERSÅ BÅDUDLEJNING
VOERSÅ FISKERLEJE
VOERSÅ IF BADMINTON
VOERSÅ IF FODBOLD
VOERSÅ IFs VENNER
VOERSÅ IFs KLUBHUS
VOERSÅ KFUM OG KFUK + YA
VOERSÅ MISSIONSHUS
VOERSÅ MUSEUM
VOERSÅ PETANQUE-KLUB
VOERSÅ UNGDOMSKLUB
VOERSÅ WHISTKLUB
ANSVARSHAVENDE
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HELGE M. PEDERSEN
KARSTEN LARSEN
SUSANNE ANDERSEN
EGON OLSEN
HANNE KRISTENSEN
PER LINDEGÅRD
CARINA OLSEN
SIGNE ROSIEK
BIRGITTE JENSEN
ELGÅRD JØRGENSEN
CHRIS KRAMME
HELGE M. PEDERSEN
PER LINDEGÅRD
CHRIS KRAMME
BJØRN THOMSEN
LISE HANSEN
CARSTEN GADE
RIGMOR SØRENSEN
KARSTEN GADE
GYNTHER MØLGÅRD
TRINE HØIIEN
MARGIT DAMM
EGON OLSEN
MOGENS BERG JENSEN
KARSTEN NIELSEN
OLE KRISTENSEN
POUL THOMSEN
BJARNE KONGSBAK
KETTY KJÆR PEDERSEN
SVEND KJÆR PEDERSEN
DORIS NIELSEN
BJARNE KONGSBAK
JOHAN BERG JENSEN
FOLMER HANSEN
FRILEV PEDERSEN

40 34 16 39
40 28 59 55
20 43 57 80
40 34 80 32
28 71 49 69

98 46 00 66
40 43 80 32
98 46 00 66
23 70 01 26
21 22 14 25
61 70 72 07
24 27 29 73

40 28 59 55
40 27 11 79
20 26 45 92
21 44 88 46
98 46 03 24

40 14 51 01
30 94 32 41
61 78 54 06

98 86 70 48
98 46 03 35
98 46 91 02
98 46 00 51
98 46 01 02
98 40 12 64
98 46 01 11
30 26 64 23
98 46 03 82
23 98 43 34
98 86 70 48
98 86 70 32
23 98 43 34
98 46 03 00
98 46 01 26
98 46 07 07
98 46 03 63
21 49 43 68
40 50 09 72
98 46 00 42
98 46 00 51
98 85 11 79
98 46 02 12
98 46 01 85
98 46 00 55
98 46 02 57
98 46 00 35
98 46 00 35
98 46 01 41
98 46 02 57
98 46 02 77
98 46 01 26
98 46 02 06

De 2 billeder er fra venstre ”Bette Oen” i Voerså ca. 1914 og til højre Albæk præstegård omkring 1940.

VOERSÅ BØRNEHAVE.
Åben hver dag (lørdag og søndag)
Åben i Stensnæsskolens ferier.

kl. 06.15 – 16.45

VOERSÅ SFO – STENSNÆSSKOLEN
Skole-fritidsordningen har åbent på skoledage mandag – torsdag 06.30 – 08.00 og
11.45 – 16.30. Fredag 06.30 – 08.00 og 11.45 – 16.00.
På ikke skoledage er der åbent mandag – torsdag 06.30 – 16.30 og
fredag 06.30 – 16.00, dog afhængigt af modul.

VOERSÅ KFUM OG KFUK`s YA.
Voerså YA mødes onsdage i Voerså Missionshus kl. 14.30 – 16.00.
YA er for alle piger og drenge.

VOERSÅ PETANQUE – KLUB.
Er indtil videre sat i bero. Nærmere oplysninger ved Bjarne Kongsbak 40 14 51 01 – 98 46 02 57

VOERSÅ UNGDOMSKLUB. (Opstart søndag 4. september 2011)
Tirsdag
Torsdag
Søndag
Klubben er for alle unge fra 5. klasse.

kl. 18.45 – 21.45
kl. 18.45 – 21.45
kl. 18.45 – 21.45

Medlemskontingent for alle - pr. år kr. 0 -.
I ungdomsklubben findes bl.a. kiosk, diskotek, playstation, billard, airhockey, TV, kortspil, fodboldspil,
dartspil, hyggerum samt et hav af andre former for spil og aktiviteter.
En gang imellem spilles søndag aften alle mulige former for boldspil i Voersåhallen.
Opfordring til alle unge. Brug klubben – det styrker kammerat- og venskabet.
Voerså Ungdomsklub følger ikke Stensnæsskolens ferieplan.

VOERSÅ BORGERFORENING.
Flagdage:
Flagdage:
Flagdage:
Flagdage:
Flagdage:
Flagdage:

Fødselsdage: 80 – 85 – 90 – 95 – 96 – o.s.v.
Bryllup, sølvbryllup og opad.
Konfirmation. Lyngså Kirke
Konfirmation. Albæk Kirke
Begravelser
Ønske om ekstra flagdage. Henvendelse: Vagn Risager 98 46 00 20

Voerså Borgerforenings bestyrelse afholder møde 1 gang månedlig. Som regel sidste torsdag aften i
hver måned på Voerså Museum, Havnevej 1.
Hvis du ikke allerede er medlem af Voerså Borgerforening så meld dig ind, også selv om du bor uden for
byskiltene. Voerså Borgerforening er områdets talerør udadtil - eksempelvis Frederikshavn Kommune.
Hvis man står alene, er det næsten umuligt at komme nogen vegne. Ved at stå sammen står området meget
stærkere, og når der er mange medlemmer bag en forening, bliver der lyttet til eventuelle forslag, krav og
positive tiltag.
Som medlem får du automatisk Voerså Bladet/Aktivitetskalenderen leveret i postkassen 3 gange årligt
omkring den 1. i månederne marts, juli og november.
For medlemskab. Kontakt formand Rigmor Sørensen på telefon 98 46 07 07 – 61 70 72 07
Voerså Borgerforenings hjemmeside www.voersaa-by.dk
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VOERSÅ MUSEUM
Lokalhistorisk Forening for Voerså og Omegn mødes hver tirsdag på Voerså Museum, Havnevej 1, i
vinterhalvåret fra 19.00 – 22.00. Er du interesseret i lokalhistorie og slægtsforskning, er det stedet at søge
hen. Her bevares lokalhistorien fra gamle aviser, udklip, billeder, postkort samt forskes i slægtshistorie.
Herudover opbevares effekter fra Voerså by og omegn, der fortæller en historie, som det var en gang.
Har du lyst til at skrive dine erindringer ned eller skrive lokalhistorie, findes på stedet en computer. Er du
ikke sikker i den slags ting, findes der folk på stedet, der kan hjælpe og vejlede dig.
Er man indstillet på at ville lave et stamtræ over sine aner, er der også hjælp og vejledning at få på museet.
Kig ind en aften du har lyst. Alle er velkomne.
OBS. Når de to små flag er ude, er der ekstra åbent på museet.
Formand, kustode og rundviser. Elgård Jørgensen
Næstformand Doris Nielsen

98 46 03 82
98 46 01 41

VOERSÅ WHISTKLUB
Hver mandag præmiewhist (i vintersæsonen) i Voerså I.F.s klubhus kl. 19.00.
Mød op og vær med i 2 x 20 spil hver mandag. Der er plads til alle, både øvede, mindre øvede
og begyndere. Kr. 40.00 inkl. kaffe og kage. Årskontingent kr. 10 -.
OBS: Nyt starttidspunkt efter sommerferien er mandag 26. september 19.00.

HOTEL GARNI. Værelser lejes ud hele året på med udsigt til åen.
25 brandalarmer installeret med direkte forbindelse til vagt.
Kontakt Grete og Egon Olsen på telefon 98 46 00 51 eller mobil 40 28 59 55.

GÆSTGIVERGÅRDEN ENGHOLM
Åbent hele året. Alle former for fester og selskaber, fødselsdage, jubilæer, bryllupper,
konfirmationer, barnedåb, receptioner og familiekomsammen m. m.
Sommeraktiviteter med fisk og grill med levende musik. Buffet. Ålegilde i oktober.
Værelser udlejes med plads til 26 sovende gæster. Telefon 98 46 91 02

DDS KNUD SØHANE-SPEJDERNE
Kunne du tænke dig en masse kammerater i alle aldre?
Kunne du tænke dig at komme på lejrture med gode oplevelser?
Kunne du tænke dig at komme ud i naturen og lave bål?
Du kan blive spejder fra du er 6 år og husk – du er aldrig for gammel til at være spejder 
Hvis du er interesseret i at blive spejder eller bare se på hvad vi laver, så kom og mød os ved
Spejderhuset på Østkystvejen 306, Voerså.
De første 3 – 4 gange er gratis. Her kan du snuse lidt til spejderlivet inden du beslutter dig.
Kig ind på www.knud-soehane.dk hvornår der er spejdermøder.
Ud over hjemmesiden har Knud Søhane også en gruppe på Face Book.

Knud Søhane – Voerså. Bliv spejderleder/hjælper
Vi søger ledere og assistenter, som vil være med til at give vores ca. 40 spejdere nogle endnu bedre oplevelser og udfordringer samt indholdsrige dage i samarbejde med den øvrige ledergruppe.
Vi forventer af dig, at du er åben, ærlig og samarbejdsvillig, og at du har lyst til at have med børn og
spejderarbejde at gøre på frivillig basis.
Du skal have lyst til at være i naturen og være forbillede for børnene.
Vi kan tilbyde dig nogle udfordrende og udviklende timer i et uformelt og uhøjtideligt miljø, hvor vi er åbne
for nye idéer, og hvor du selv er med til at forme rammerne.
Vi holder spejdermøde iht. kalender og ledermøde hver anden måned. Du skal også påregne lejlighedsvise
ture og lejre.
Henvendelse kan ske pr. mail til birte.fuentes@gmail.com eller pr. telefon 26 11 07 52.
OBS! Der indhentes børneattest på nye ledere og assistenter.
Med venlig hilsen – Birgitte Jensen.
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KIRKELIGT SAMFUND FOR ALBÆK OG OMEGN
Formand Signe Rosiek (98 46 01 11) vil gerne rette en henvendelse til læserne om at blive medlemmer i
Kirkeligt Samfund.
Kirkeligt Samfund afholder ca. 4 mødeaftener i Albæk kirkehus i vinterhalvåret, med spændende foredrag af
både den ene og den anden slags. Foredragene er mange gange understøttet af en billedserie, hvilket gør det
hele endnu mere spændende. Også helt unge medlemmer skal være velkomne.

ALBÆK-LYNGSÅ SOGN
Følg med i hvad der sker i dit kirkesogn. Gå ind på hjemmesiden www.albaek.sogn.dk
Her kan ses alt, hvad der sker i sognet samt et større fotomateriale af bryllupper, konfirmationer, barnedåb,
sognedage, udflugter m.m.

VOERSÅ BYUDVIKLING
Stiftet 20. april 2009. Kæmper for et
multi/kulturhus i byen, der skal placeres
på grunden, hvor Voerså Kro lå.
Foreningen er så langt fremme, at
skødet er underskrevet, og den ejer
grunden. Medlemsbeviser kr. 1.000, kan indbetales i byens pengeinstitutter.
Dronninglund Sparekasse:
9044 98 44 18
Nordjyske Bank:
7420 107 78 85
For indsatsen får man et flot medlemsbevis og opnår 1 stemme på generalforsamlingen.
Større beløb er bestemt også velkomne, men man har kun 1 stemme på generalforsamlingen.
Mindre beløb end kr. 1.000, - er også velkomne, men så opnår man ikke stemmeret på generalforsamlingen.
For yderligere oplysninger kan man kontakte formand Gynther Mølgård på 21 49 43 68
eller e-mail gynther@privat.dk
Næstformand Lone Pilgård på 98 46 00 94 eller på e-mail lonepil@nrdc.dk

IMU – INDRE MISSIONS UNGDOM
Afholder mødeaften i Albæk kirkehus hver mandag 19.30 – 22.00.
Er du interesseret i at være med? Kontakt Carina Olsen på 28 71 49 69.

DRONNINGLUND SPAREKASSE.
På Voerså Bladets/Aktivitetskalenderens vegne. Tak for støtten. Tak for hjælpen med at
fremstille bladet. Det er en stor hjælp for borgerne samt by og omegn.
I Voerså-afdelingen er vi godt tjent med både Michael og Susan samt diverse afløsere, der alle
er både flinke, rare og servicevenlige overfor kunderne.
I Voerså-afdelingen føler man sig altid velkommen.
Frilev Pedersen

SPONSOR: DRONNINGLUND SPAREKASSE.
Støt dem. De støtter os.
Besøg Dronninglund Sparekasses hjemmeside på www.dronspar.dk
Tag en snak med Dronninglund Sparekasse om forsikringer, homebanking, bil, hus- og studielån, opsparing,
pension, forsikringer samt investeringer m.m.
Dronninglund 98 84 17 22 Voerså 98 46 07 22
E – mail voersaa@dronspar.dk
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