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BILLIGERE VARME I VOERSÅ

Midt i sommertiden modtog forbrugerne af Voerså Varmeværk årsopgørelse og en ekstra glædelig meddelelse. Varmen var blevet billigere, og som følge deraf var
priserne blevet sænket. Fyringssæsonen 2010/11 var rigtig kold akkurat som forrige sæson, men til
gengæld kom der et lunere forår.
På grund af den gunstige gaskontrakt, varmeværket fik hevet i land sidste år, har værket nu sænket
varmeprisen. Den faste afgift sænkes fra kr. 4.700 – til kr. 4.500 – årligt. Megawatprisen sænkes fra kr. 740
– til kr. 690 -.
Fyringssæsonen er i fuld gang, og værket gør opmærksom på, at der er mulighed for at få foretaget en termofotografering af sit hus, der koster kr. 500 -. Resultatet af fotograferingen får man udleveret og er et
godt redskab til håndværkerne, når eventuelle forbedringer på huset skal foretages. Billederne viser
tydeligt, hvor håndværkeren skal sætte ind ved eventuelt varmespild.
Henvendelse skal ske til varmeværkets driftsleder Kaj ”Ågård” Jensen på telefon 98 46 01 05.
Redaktion:
Telefon:
Tekst:
Fotos:

Frilev Emil Pedersen, Svanevej 20, Voerså, 9300 Sæby.
98 46 02 06 Mobil: 61 78 54 06 E – mail: fepavis@nrdc.dk
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SKT. HANS

Igen i år var midsommerfesten i Voerså
noget af et tilløbsstykke rent besøgsmæssigt. Folk strømmede
til åen ved kropladsen og bådudlejningen. Voerså Byudviklings
støttegruppe havde da også gjort et pænt stykke arbejde og
havde et flot program hele aftenen – kort sagt: der var noget
at komme efter.
Knud Søhane spejderne stod for wokmaden, der blev fremstillet over bål. Senere var der anderace med 288 små gule nummererede plastænder, børneleg og gratis sejlture på åen i motorbåde med fører. YA børnene sang smukt for på midsommervisen
med tekst af Holger Drachmann og under ledelse af Ketty Kjær
Pedersen. Det konservative byrådsmedlem, Jens Porsborg, holdt
båltalen og fortalte om hekse og trolde, og betegnede sig selv som
en bonderøv, der ikke pakkede noget ind, men sagde tingene lige ud.
Heksen brændte lystigt
på bålet midt ude i åen,
og senere var der fakkeloptog på åen i motorbåde, hvor børn holdt faklerne.
På pladsen var det store foreningstelt opstillet med borde og
bænke, gratis hoppeborg til børnene og hos spejderne kunne
man fremstille sin egen pandekage. Ellers var der salg af øl,
vand, pølser med brød samt kaffe og kage.
Alle frivillige, der arbejdede på pladsen denne aften, gjorde en
indsats for Voerså Byudvikling, til fordel for det kommende multihus. Ingen skelede til foreningstilhør.
Flot samarbejde på tværs af foreningerne som alle skal roses for.

Å – ROCK

Undertegnede er alene om at fremstille Voerså
Bladet, og hvor gerne jeg end ville, siger det sig selv, at jeg ikke
kan være til stede overalt, hver gang der finder arrangementer
sted i byen. En vis prioritet skal der også til, for en del er jeg
nødt til at springe over. Å – ROCK var noget af det, jeg ikke
kunne være til stede til, men som fortjente at blive omtalt.
Derfor ville det være godt, hvis der var en person, der kunne
bruge et kamera og en pc-er, så der kunne komme tekst og
billeder med i Voerså Bladet. Den større presse kan jeg ikke
garantere for, da der her er andre, der tager disse beslutninger. Har du lyst en gang
imellem at være ulønnet medarbejder på Voerså Bladet, så kontakt
e – mail adressen > fepavis@nrdc.dk<
Billedet af rockgruppen SMOKEHOUSE, der underholdt i foreningsteltet 28. maj, er
ikke taget i Voerså, men er fra en tidligere koncert et eller andet sted ude i landet.
Både Skt. Hans arrangementet og Å – ROCK gav begge klækkelige overskud, som
byudviklingens formand Gynther Mølgård, der ses til venstre, glædede sig over.

EN KURV MED BLOMSTER

Denne ære tilfalder denne gang Trine
Høiien. Trine er tilflytter til byen sammen med Jacob Østergaard, og parret har
sønnen Emil. Familien bor på Åhavevej. Ved ankomsten til byen meldte Trine sig
straks under foreningsfanerne, og trods lidt skepsis i starten overfor os andre går
hun nu fuldt ind for sagen og har vist sit værd for Voerså
Byudviklings støttegruppe flere gange. Trines måde at
koordinere og samarbejde på accepteres af alle. Der er styr på
tingene.
Tillykke til Trine Høiien, der ses til højre.
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Hun er veltalende, målrettet, realistisk, smuk, ved
godt hvad hun vil, og så ”vader hun lige ind i en med træsko på”.
Navnet er Emma Krewald, og så er hun bare 14 år gammel.
Læg mærke til navnet kære læser for det kommer vi til at høre mere til – i
hvert fald rent forfattermæssigt.
Emma har udgivet sin første bog på svensk fra det tyske forlag Edition XIM
Virgins. Bogen hedder WampVille og handler om den underjordiske
vampyrverden. Den sælges i Sverige for 250 – svenske kroner. I øjeblikket
arbejdes der fra det tyske forlags side på at udgive bogen på engelsk.
Lige nu (juni) ferierer Emma hos mormor og morfar i Voerså sammen med
lillesøster Paula på 10 og lillebror Horst på 8 år. Trods årene i Sverige taler
alle tre søskende perfekt svensk og dansk.
Èn ting er lillebror Horst dog i tvivl om, og det er, om vendelboerne taler
dansk, for han forstår det ikke.
Emma Krewald er født i Mårum på Sjælland, og da hun var 2½ år gammel, ønskede forældrene at flytte til en
større gård, mere natur og mere plads. Drømmestedet fandt de i Skåne i Sydsverige, og her driver de eget
firma med skønhedsprodukter.
- Jeg har hele mit liv skrevet. Jeg elsker at skrive, siger Emma og fortæller videre.
- Hver lille ledig stund der er til overs, skriver jeg historier – altid historier. Det gør jeg stadig, og på et
tidspunkt var vi nogle venner, der rollede på internettet og fandt historier om vampyrer. I starten var jeg
meget imod det, men som tiden gik, blev jeg mere og mere grebet af disse vampyrer, der var spændende,
grænseløse, hurtige, stærke og gamle. Vampyrerne har både problemer og minder. Samtidig slår de gamle
arter ihjel for selv at overleve. Herudover har de sorger, men ikke som vi mennesker kender det.
Med vennerne læste jeg historierne og kiggede film, og så er jeg helt vild med Twilight.
- Inden jeg begynder at skrive, henter jeg inspiration. Jeg går en tur i skoven, og her er der masser af figurer.
Man skal bare have fantasi til at kunne se det. Tit sætter jeg mig ned i skoven og bare skriver, samtidig med
jeg hører musik. Musikken er altid med, når jeg skriver, fortæller Emma Krewald.
Debutromanen udkom 16. maj i år, og det gik ikke helt stille af. De svenske medier var på pletten, og Emma
har været både i radio og dagblade. TV 4, SVT, Skånske Dagbladet, Metro, Lokaltidningen, P 4 Hallo Skåne,
Kvälsposten, Kristianstads Lokaltidning samt det danske tv program God Morgen Danmark, Sæby Avis og
nu Voerså Bladet for blot at nævne nogle af dem Emma lige kan huske.
Selvfølgelig er Emma på Facebook, og her er der livlig aktivitet. En hel del kan man også læse om hende
på wampville.com.
- Mit store ønske er, at komme til at leve af det jeg skriver som forfatter. Realistisk er jeg også, og ved godt
jeg skal have en uddannelse. Jeg går i 8. klasse og har lige skiftet skole. Skiftet var ikke på grund af, jeg var
utilfreds med hverken skolen, lærerne eller
kammeraterne, men på den nye skole, er der flere
udfordringer, og det behager mig. Senere i livet går jeg
og tænker på at læse naturvidenskab og blive læge.
- Lige nu er det sommerferie hos mormor og morfar,
men om en halv snes dage skal der arbejdes resten af
ferien. Min debutroman slutter faktisk med at starte, så
jeg går i mine tanker med en fortsættelse, som jeg lige
så stille er begyndt at skrive på.
- Inspiration får jeg også her i Voerså. Af og til går jeg
en tur, ned til den gamle fiskerihavn, sætter mig på en
bænk og bare lader tiden drive forbi. En anden frisk
gåtur er ud til jollehavnen, hvor omgivelserne og
vandet er utrolig smukt.
Trods sit smukke udseende og flotte figur går Emma
ikke med modeltanker i hovedet som mange af hendes
veninder. Veninderne kan slet ikke forstå, tanken ikke
bare har strejfet hende, nu da hendes moster er, den
tidligere professionelle topmodel Laura Hollstein.
- Tankerne har aldrig strejfet mig. Jeg har det bedst
med at skrive, fortæller Emma.

FORFATTERSPIRE
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HARMONIKAER PÅ LYSTBÅDEHAVNEN
Hele sommeren troppede folk op på lystbådehavnen, når Flauenskjold Harmonika Orkester eller
Agersted Harmonikaklub holdt øveaftener på torsdage. Publikum hyggede sig rigtigt og både sang og
nynnede med efter bedste evne.
Børnefamilierne er også begyndt at møde endnu
flere op. Det tillægger vi den nye legeplads på havnen skylden for. Forældrene kan sidde i fred og ro
og nyde musikken, samtidig med de kan overskue
legepladsen – og børnene benytter den flittigt.

Kaffe- og kagevagten er der også nogle, der må tage
sig af. Torsdag 7. juli var det disse 5 på billedet, der
havde vagten. Hele sommeren var der en turnusordning, så også flere bidrog til aftenerne.
Flere af byens kvinder sponserede kage til disse
harmonika-aftener, og det var med til, at der blev et
overskud i kassen til Voerså Borgerforening.
Musikken på havnen har fungeret i en del år, og flere
finder vej til havnen for at være med. I år er nok
noget af det bedste rent besøgsmæssigt. Alle får en
god og hyggelig aften i samvær med andre, og så er
den ganske gratis. Dog skal man betale, for det man
drikker og spiser – men det er til moderate priser.
Fra venstre ses borgerforeningens formand Rigmor
Sørensen, Johnny Andersen, Anja Thomsen, kasserer
Birthe Johansen og Karin Berg Jensen.

FODBOLDSKOLE I IDRÆTSUGEN

I flere år har
Voerså IF haft succes med at arrangere en fodboldskole for
alle piger og drenge fra 6 – 16 år. Skolen er ikke kun for
klubbens egne medlemmer, men for alle der stadig holder
sommerferie, og hvor måske forældrene er begyndt på
arbejde igen.
De sidste par år, har der været rigtigt brandvarmt, og så skal
der en del væske til. Det sørger Caroline (tv) og Freja at få
nok af i varmen.
Fortsættes side 5
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IDRÆTSUGEN
Voerså IFs egne trænere, ledere og
instruktører, bruger gerne et par
dage på fodboldskolen og også på
selve idrætsugen, hvor de både er
aktive på boldbanerne, men også
deltager i arrangementerne for at de
mange gæster i ugens løb kan finde
sig veltilpas.

De mange deltagende piger og drenge – hvert år mellem 65 og 80
nyder det, for forældrene er måske alligevel ikke hjemme, og så
kan man lige
så godt
deltage og
have det sjovt
sammen med
andre.
De mange deltagere beviser, at det er
nødvendigt.
Deltagelsen er
gratis, men det er ikke bare derfor børnene kommer. De kommer, fordi det er sjovt, og der sker noget, som
de meget gerne vil deltage i.
Sponsorerne sørgede for frisk frugt og sodavand til alle deltagere begge
dage.
Om lørdagen var der masser af gratis aktiviteter for børn. MINI OL var et af
dem, men for få børn benyttede sig af det. På billedet til højre ses de glade
vindere. Fra venstre er det Patrick Rasmussen, Noah Steen og Gustav
Nielsen.
Hestepærebanko og udtrækning af foreningens lodsedler var også om
lørdagen. I hestepærebanko blev Lene Gadekær og Karsten Larsen, hver
de lykkelige ejere af en slagtefærdig gris. Den lille pony var hurtig til at
lægge pæren i år. Efter ca. et kvarter lå en fin lille hestepære på nr. 181.

Østbyen blev vinder af årets gadeturnering.
Holdet ses til venstre.
I løbet af ugen blev der afviklet en hel masse fodboldkampe
med både rekord i antal hold, publikum og ikke mindst
omsætningen. Vejret var godt hele ugen, og det var med til
at folk rigtig nød dagene på stadion.
Idrætsugen sluttede af lørdag aften med helstegt pattegris,
flødestuvede kartofler, salat og flutes samt bal i festteltet.
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FODBOLD I UNGARN

23 U 15 drenge og U 18 piger
var i sommerferien i Ungarn til en stor europæisk turnering
i fodbold. Et par trænere/ledere samt nogle få forældre –
30 i alt, var i bus i en uge.

Voerså IFs Venner støttede den enkelte spiller
med hver kr. 800, -. Resten af turen var for
egen regning, men de unge mennesker havde
været både flittige og kreative og havde tjent
penge til en fælles pulje ved forskellige former for aktiviteter, som her kom til rigtig god
anvendelse i form af en uges ferie sammen
med sport som en oplevelse.
Resultaterne af kampene var på det jævne i
modsætning til sidste år, hvor et hold erobrede en
bronzemedalje. Resultaterne betød ikke så meget,
men samværet, hyggen, turen, oplevelserne og så
alt det alle fik at se. Det drejede sig nemlig ikke
bare om sport det hele. På en hviledag blev der
arrangeret en tur til Ungarns hovedstad Budapest,
der ligger ca. 150 km fra hotellet, hvor alle var
indkvarteret.
Fotos: Jette Pedersen

KUNSTUDSTILLING

Hele sommeren havde kunstmaleren Vidar Mørch
åbent i sit galleri hver fredag/lørdag (det gamle missionshus) i Lyngså.
Mange dage var velbesøgt, men på dage med
høj solskin og varme i luften, lå turister og
lokale på stranden eller opholdt sig i haven.
Vidar Mørch åbnede sit galleri første gang
sidste sæson med masser af malerier af landskaber, huse og portrætter samt malerier fra
Spanien og området i Nordnorge, hvor
kunstneren selv kommer fra.
For de personer, der besøgte
galleriet sidste år, var det
helt tydelig, der har været
gang i produktionen vinteren
igennem. På væggene hang
masser af nye flotte
malerier.
På udstillingsdagene var Vidar Mørch ikke selv til stede, men opholdt sig på sin fødeø Vega i Nordnorge,
hvor han havde udstilling på Vega Havhotel. I åbningstiden på Lyngså Galleri klarede kunstneren sig ved
hjælp af venner og bekendte.
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KRØNIKEN

Denne herre på billedet er byens
tidligere elektriker, Jørgen Jensen, der på billedet ser ganske
nydelig ud. Men sådan så han ikke ud midt i sommertiden,
hvor både han og fru Ingrid var ivrige deltagere i
borgerforeningens motionscykelture om mandagen.
Historien kommer her fra pålidelig kilde.
Ingrid og Jørgen Jensen havde fornuftigt købt cykelhjelme til
motionsturene om mandagen. Hjelmene blev også brugt
flittigt.
Midt i Tour de Francetiden var der en aften rigtig lunt og
varmt, og parret undlod at tage cykelhjelmene på. Pludselig
gik der rigtig Tour de France i motionsturene. Først styrtede
Harry Buchhave, men slap med et par småskrammer. Andre
kørte nu mere forsigtigt og havde samlet sig i en gruppetto
nede bagved. I gruppettoen lå fru Ingrid, og Jørgen ville nu
lade sig falde tilbage og hjælpe hende op til hovedfeltet, ved
at lade hende ligge i læ bag ved ham. Aldrig så snart Jørgen
kom ned til gruppettoen, lavede han ulykker, ved at vælte fru
Ingrid i grøften med det resultat, han landede selv ovenpå.
Parret lå nu i grøften og rodede rundt med cyklerne ovenpå
sig. Fru Ingrid, der lå nederst, tænkte Jørgen overhovedet ikke på, men var mere bekymret for sin cykel, da
han gentagne gange, mens han lå i grøften, udbrød. – Min cykel, min cykel. Parret kom op på landevejen
igen, og fru Ingrid slap med skrækken, mens Jørgen havde slået sit knæ en del. I ansigtet lignede han en,
der var blevet rykket igennem en rulle pigtråd.
I Tour de France, hvor en hollænder landede ude på en mark efter at have drønet igennem et pigtrådshegn,
solgte man senere både hegnspælen og pigtrådsstykket på auktion for ca. 12.000 – dkr. til fordel for kræftramte børn. Vi stiller nu to spørgsmål.
Hvem og hvor meget vil i/du betale for hullet i grøften, som Ingrid og Jørgen Jensen slog, da de væltede
deri? Spørgsmål to. Hvad bruger Ingrid og Jørgen Jensen cykelhjelme til hjemme i garagen?

CYKELHJELM NEJ – MEN MÅSKE BRYSTVEST
Frede Sørensen, der ses på billedet til højre, er en kendt cyklist i
bybilledet. Men cykler er ikke, hvad de har været, og måske skulle
Frede tænke på at skifte sin ”jernhest” ud med en, der er mere
”tålle”.
Historien kommer her.
Lørdag 30. juli havde Rigmor og Ole Sørensen inviteret nogle få
venner til hyggeligt komsammen. Blandt de indbudte var Anna og
Frede Sørensen fra Savværksvej. Anne gik til selskabet, mens
Frede valgte at cykle. Dagen gik ganske godt, og da festen var forbi, og alle skulle til at forlade selskabet, besteg Frede sin cykel
med det resultat, at den nu ville slå af. Frede landede på jorden,
men kom dog op igen med store smerter i brystet. Den arme
mand kunne næsten ikke få vejret, så hårdt trykkede det i brystet.
Senere viste det sig da også, at Frede havde trykket 3 ribben i
styrtet, hvilket forklarede besværet med vejrtrækningen.
Et godt råd til Frede Sørensen er enten at skifte sin vilde
”jernhest” ud, eller også investere i en brystvest for at forebygge
lignende problemer.
Kilde. Kaj ”Ågård” Jensen.
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FLOT BREVDUESEJR TIL VOERSÅ
Midt på sommeren vandt Henrik Larsen fra Voerså Brevdueforening,
der også hedder ”DAN 0211 JET”, en rigtig flot sejr. En af Henriks
hurtigflyvere brevduen ”Laurine” vandt løbet fra Antwerpen i
Belgien, der er en strækning på godt 800 kilometer.
Brevduefolk fra hele Nordjylland deltog, og derfor var sejren ekstra
flot.
Henrik Larsen er en af klubbens mest aktive deltagere hvad
flyvninger angår og også en af dem der har flest duer.
Billedet er taget et par dage efter ”Laurine” vendte hjem til
dueslaget og vante omgivelser.

HENRIK LARSEN

KLOAKMESTEREN ER EN KVINDE
Lisbeth Mølgård, Ny Skovgårdsvej, bestod i forsommeren både teoretisk
og praktiserende eksamen som kloakmester. Lisbeth er nu ansat i sin
mands firma, der af samme grund har skiftet navn til K. M. Beton og
Kloak.
Lisbeth Mølgård havde i 18 år været ansat som advokatsekretær i Sæby,
men var så uheldig at blive den ene part i et færdselsuheld.
På grund af uheldet var Lisbeth nødsaget til at melde sig syg, og firmaet
havde da også tolerance til en vis grænse. En dag var det slut. Der kom et
anbefalet brev med posten, som indeholdt en fyreseddel. Livet skulle gå
videre, og en dag tog hun beslutningen om at uddanne sig til autoriseret
kloakmester.
Når disse linjer læses, har ægteparret allerede arbejdet sammen om
nedsivningsanlæg med tilhørende kloakker i Lyngså, og flere andre
opgaver venter.
- Jeg indrømmer, fortæller Lisbeth. – Det var godt nok noget af en
omvæltning, i forhold til det som jeg var vant til, men jeg er helt vild med det og kan virkelig godt lide det.
- Det er da hårdt arbejde, men det er godt med lidt jord under neglene, siger kloakmesteren.

3 ORKESTRE BESØGTE LYSTBÅDEHAVNEN I SOMMERS

Agersted Harmonikaklub, Musikkorps Sæby og Flauenskjold Harmonikaorkester besøgte byen i sommers.
Til disse 3 orkestre var der ingen entré, men det var der til gengæld, da der var Å – Rock på den gamle
krogrund, da Smokehouse var på besøg. Shades of blue har også været på besøg – i Aså. Voerså Bluesklub
var nødt til at lægge arrangementet i den gamle biograf. Der kunne ikke findes egnede steder i Voerså.
Vi mangler det multi/kulturhus!
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40 ÅRS LÆRERJUBILÆUM

62 årige Ketty Kjær Pedersen går nu, efter
fyrre år på Stensnæsskolen i Voerså, på pension.
Ketty voksede op på gården V. Gydeje ved Thorshøj i en søskendeflok på 6,
hvor det kristne livs- og menneskesyn prægede opdragelsen. Kettys skoleliv
begyndte på Thorslev Centralskole midt i 50’erne, gik over Haslev Seminarium
i slutningen af 60’erne, hvor hun tog sin lærereksamen med speciale i
småbørnspædagogik i 1971 og sluttede nu i 2011 på Stensnæsskolen i Voerså.
Når man beder Stensnæsskolens skoleleder, Henrik Weinkouff beskrive
Kettys arbejdsliv siger han følgende: ”Ketty Kjær har gennem hele sit meget
aktive arbejdsliv været en fast støtte på Stensnæsskolen. Gennem stor faglig
dygtighed, erfaring, engagement og villighed til at udvikle ikke blot egen men
også hele skolens pædagogiske praksis, er Ketty en meget værdsat lærer.
Ketty har gennem årene påtaget sig mange koordinerings- og
udviklingsposter, ikke kun på skolen men også i frivilligt arbejde for børn.”
Han siger desuden: ”Ketty Kjær er det bedste eksempel på, at en dåbsattest
ikke er ensbetydende med en faglig og pædagogisk stagnation. Ketty har
været en stor drivkraft for Stensnæsskolens fortsatte udvikling, der har
begejstret såvel elever, forældre, kolleger og skolens tilknyttede
konsulenter.”
Dette utrættelige engagement i børns liv og ønsket om at give dem den bedste start på livet, har ikke kun
præget Kettys arbejdsliv, men har i lige så høj grad sat sit aftryk på hendes fritids- og familieliv. I 1971
startede hun, i samarbejde med andre kirkeligt engagerede, YA i Voerså, Præstbro og Lyngså. Af disse
børneklubber eksisterer Voerså YA stadig, og her er der ugentligt et rum for kreativitet, samtale og samvær,
hvor børnene hører, ”at de kan tro på Gud og at Gud tror på dem.” Børnene i disse klubber har også haft
mulighed for at opleve de fællesskaber, som er på KFUM og KFUKs børnelejre – om det så har været i
Lyngså, Rubjerg, Langeland, Lolland, Finland, Norge, Island eller Færøerne. Udover det lokale engagement
sad Ketty i en 8 års periode for 20 år siden i KFUM og KFUK i Danmarks fællesbestyrelse, hvor hun var med
til at sætte målene for bevægelsen. Denne periode blev fulgt af endnu 8 år i en landsdækkende
hovedbestyrelse, denne gang var det KFUK’s sociale arbejde, som fik glæde af Kettys strukturelle og
organisatoriske evner og medmenneskelige hjerte. De sidste 10 år har Ketty desuden været aktiv i Y’s men
Club, Sæby, som er en ressourceskabende klub til støtte for kirkeligt børne- og ungdomsarbejde. Efter
kommune-sammenlægningen har Ketty været en del af FUF (Frederikshavns Ungdoms Fællesråd). Her har
fokus været kultur- og aktivitetsliv for børn og unge i kommunen.
Mand, børn, svigerbørn og børnebørn vil benytte lejligheden til at sige tak for det engagement og hjerte du
har for os. Der er ingen tvivl om, at de værdier, som har betydning for dit liv, har smittet af på vores. Men
det kan nok heller ikke undgås, når din passion er så stærkt som den er.
Edel Kjær Pedersen

DRONNINGENS FORTJENSTMEDALJE
40 års jubilæet var mandag 1. august, men på grund af jubilæet lå lige
midt i skolens sommerferie måtte alt det officielle vente til fredag 26.
august, som var sidste skoledag for Ketty, og hvor Dannebrog gik til tops
på Stensnæsskolen.
Dagen blev fejret under mere private former, men inden Ketty officielt
forlod sin arbejdsplads gennem 40 år overrakte skoleleder Henrik
Weinkouff dronningens fortjenstmedalje i sølv for lang og tro tjeneste i
det offentlige.
Ketty får ikke problemer med at få tiden til at gå i sit pensionsliv.
YA, KFUM og KFUK, mand, børn, børnebørn, familie, hus, have, hjem,
sommerhus og campingvogn er alt sammen noget, der ligger hendes
hjerte nær, og det har hun i sinde at fortsætte hun med.
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BØRNEFEST OG KRÆMMERMARKED
Børnenes fest blev sædvanen tro holdt på lystbådehavnen med masser af gratis aktiviteter som hoppepude,
hestevognskørsel, modelflyveopvisning, skattejagt, kæledyrskonkurrence og krible-krable bassiner. Bogbussen
havde masser af bøger til næsten ingen penge.

SKATTEJAGT I DEN STORE SANDKASSE

MADS 8 ÅR OG FAR KURT JENSEN
Kræmmermarkedet havde i år flere lokale
kræmmere, der solgte ud af privat loppemarked
til absolut favorable priser.
Voerså Borgerforening var som tidligere år
arrangør og havde denne gang held i sprøjten
med hensyn til vejret. Hele dagen lunt og
overskyet, men da markedet lukkede, stod
regnen ned i stride strømme.
Timet til punkt og prikke.

9 ÅRIGE LASSE NIELSEN DRONNINGLUND

LAUGE MIKKELSEN
Lauge Mikkelsen, Voerså, er formand for Hjallerup Modelflyveklub og har fløjet i 35 år. I de sidste 2 ½ år har
han forsøgt at lære og flyve med helikopter, hvilket er sværeste disciplin indenfor modelflyvesporten, men
det lærer jeg aldrig, siger han selv. Til gengæld var 9 årige Lasse Nielsen, Dronninglund, nærmest ekspert på
området. Klubbens medlemmer fortalte da også, at han var en af mesterskabs-favoritterne, når det
kommende DM skulle afvikles. Lasse har fløjet, siden han var 5 år. På billedet demonstrerer han, hvordan
man klipper det øverste af sivene med helikopterens rotorblade. Det var heller ikke nogen kunst for ham,
selv om helikopteren også vendte på hovedet – flot opvisning må man sige.
Det meste af dagen kørte Astrid Hardam, Marie og Lasse Knøsen frem og
tilbage med børn og voksne fra krogrunden til festpladsen sammen med Sdr.
Dams Brage, mens ponyen og køretøjets ejer, Harry Pedersen, hyggede sig i
en havestol med kræmmer Thorkild Sig, Lyngså, der havde en stadeplads
på børne- og kræmmermarkedet.
10

BØRNEFESTEN FORTSAT

Pandekager efter en
middelalderlig opskrift har altid været et populært indslag
på markedet. Her er det Ejvind Pedersen, der vender
pandekager, mens fru Lisa tager en lille pause.
Krible-Krable
bassinerne er
populære. Her
kan børnene
låne spande og
net samt undervandskikkerter, så de kan se alt det småkravl, der findes på
marsken lige udenfor ved lystbådehavnen. Her er krabber, småfisk, hesterejer, tang og masser af andre sjove ting fra marsken.
Ikke mindst har mange børn stor glæde ved at kunne røre ved
disse krabber og småfisk.
Bogbussen havde masser af gode tilbud med mange børnebøger til
næsten ingen penge, hvilket flere benyttede sig af. Flere slæbte med
bæreposer fyldt med dejligt læsestof, til den kommende vinter.
Kæledyrskonkurrencen
havde skuffende kun 9
deltagere trods flotte
præmier i form af DVD
film og medaljer. 7 hunde og 2 marsvin deltog.
På billedet til højre ses de senere vindere. Fra venstre Niklas
Hardam med marsvinet Speedy, der fik en 2. plads. I midten
Emma Severinsen og vovsen Hans, der blev nummer 3 og til
højre Cille Mechlenburg med Bella, der blev nummer 1.
Bagerst ses de to dommere, der var enerådende i dagens anLedning. Til venstre Helle Gull Søndergård og Gitte Sørensen.
I børnenes skattejagt havde Lone
Pilgård en travl dag. Et ukendt
antal små gule nylonsnore var
gemt i sandet på legepladsen, og
så gik den store jagt ellers ind. 36 børn gravede løs i sandet, der aldrig er blevet
pløjet så meget igennem som denne dag, for hver gang børnene fandt en lille
gul nylonsnor, blev de belønnet med en lille pose vingummi.
Alle deltagere i kæledyrskonkurrencen blev også belønnet med en pose
vingummi. En lille trøst for dem som ikke opnåede præmie.
Til højre to piger og deres
vovser, der ikke opnåede
præmier i år, men hvem ved
måske til næste år. Retfærdigvis skal vi lige tilføje, at Maja
og Krølle, der ses til venstre, vandt kælekonkurrencen
sidste år.
Et rigtig godt initiativ fra Voerså Borgerforenings side, der
forhåbentlig gentages næste år.
Husk kære borgere og læsere. Selv om man måske ikke er
bestyrelsesmedlem i en eller anden forening, kan man
sagtens gøre en indsats på anden vis.
Meld dig under fanerne og tilbyd, hvad du nu kan klare.
Derved holder vi gang i vores prægtige lokalområde.
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SPONSORCYKELLØB

Voerså IF s Venner må føle sig lidt skuffede, da der i år kun
stillede 11 ”ryttere” op til årets sponsorcykelløb lørdag 3. september. Vejret var lidt gråt,
men dejlig lunt så det kan ikke have været
grunden. Til gengæld gjorde de 11 det rigtig
godt, da de kørte i alt kr. 40.000 – sammen til
Voerså IFs ungdomsafdeling.
Mathilde Gadensgård,
der ses her til venstre,
gjorde hvad hun kunne
for at skaffe penge til ungKort før start. Nerverne er på højkant
dommen i Voerså IF. Desværre var hun, den eneste kvinde, der stillede op i løbet.
David Gade, der ses til højre, blev vinder af løbet med 30 km, tæt fulgt af Michael Thomsen
og Kasper Nielsen, der begge også kørte 30 km.
Anders Jensen, der i daglig tale blandt venner bliver kaldt ”Harry”, var også
med i cykelløbet. Anders
har aldrig selv rigtig spillet
fodbold, men elsker sporten og man kan
næsten altid finde ham på stadion. I dag fungerer Anders som assisterende holdleder for Voerså IFs andethold, der spiller i serie 5.
Anders gjorde bestemt også, hvad han kunne.
10 km blev det til, og hele 3.700 – kroner kørte han ind til ungdommen.
Her på billedet til venstre er det Mads Bock forrest
med Kasper Nielsen og Michael Thomsen på hjul.
Flest indkørte kr. havde Ole Kristensen med 11.000 -.
Mads Bock 10.000 – og Lars Berg Jensen 4.835 – kr.
Det må kunne gøres bedre næste år. Alt for mange
unge var tilskuere i stedet for at deltage i løbet. Det
betyder ikke så meget, hvor meget man kører ind,
men at man deltager, og der sker noget i byen. Et par
hundrede kroner eller en 500 krone seddel er lige så
velkommen som flere tusinde kroner. Op på cyklen
næste år – også jer piger.
Husk: En lille forening som Voerså IF kører ikke bare af sig selv. Medlemskortet er meget billigt i forhold til
mange andre steder – så gør noget selv. Lidt har også ret. Eksempel – deltag i sponsor-cykelløbet.
I år var der ikke plads til børnenes cykelløb. På Åhavevej var der gravet op, og det er en sikker rute, som det
også skal være, når børnene skal ud at køre cykelløb.
Her er et forslag, som kan bruges til næste år. Børnene skal have hjælp til at finde sponsorer. Når de voksne
”cykelryttere” alligevel taler med sponsorer, vil det være glimrende, hvis den enkelte samtidig havde en
blanket med ud til en børnenes fællespulje som sponsorerne kunne skrive under på. Herefter kan man
vælge en præmie eller to for flest kørte km, men drop præmierne for flest indkørte kroner i
børnecykelløbet. En gulerod til sponsorerne – man skal kunne vinde et eller andet for at sponsere løbet.
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- Det er med
blødende hjerte, jeg nu må meddele, at det som jeg har brændt for i
mange år, nu er nødt til at lukke ned.
Disse ord kommer fra formanden, Signe Rosiek, for Kirkeligt Samfund i
Albæk og Omegn, der fortæller videre.
- Jeg er virkelig ked af det og ikke mindst på vegne af min nu afdøde
mand Frederik Rosiek, der var med til at starte Kirkeligt Samfund.
- Gennem årene har vi i Kirkeligt Samfund haft rigtig mange hyggelige
timer med diverse foredrag, hvor mange af dem har været i Albæk
kirkehus.
- For to år siden kunne vi fejre 25 års jubilæum, og lige som de ældre
falder fra, er der ikke kommet nye medlemmer til. Jeg tror gerne, det
interesserer de unge, men mange har travlt med både ægteskab,
børn, arbejde, hus og få hverdagen til at fungere. Medlemstallet er
efterhånden kommet ned på 26, og ved den årlige generalforsamling,
er det den gamle bestyrelse med Villiam Pedersen, Lene Holdensgård
og undertegnede, der har måttet fortsætte, de sidste mange år. Vi
holder ikke evigt, og en enig bestyrelse nedlægger nu Kirkeligt
Samfund.
- For år tilbage fik vi fremstillet 50 sangbøger, og af dem findes de 49
endnu. Disse sangbøger befinder sig i Albæk kirkehus, og her finder de
anvendelse på, det helt rigtige sted. I bestyrelsen tager vi stilling til
om, at få lavet et dokument som beviser, at sangbøgerne nu tilhører
Albæk kirkehus, slutter Signe Rosiek.
SIGNE ROSIEK
Kirkeligt samfund råder over en del midler, som nu skal gøres op. Enten sendes midlerne tilbage til
hovedforbundet i København eller også anvendes på anden måde.
KIRKELIGT SAMFUND LUKKER NED

SPEJDERE PÅ STROPPETUR

Tre ledere og
otte juniorspejdere fra Knud Søhane gruppen i Voerså
var lørdag 17. september på noget af en stroppetur.
Først 30 kilometers gang og efter en kort pause 3½
time i kano ned ad Voer Å.
Startstedet var spejderhuset Voerså lørdag morgen, og
så gik det mod Strengsholt, Mølholt, Donsted, Dybvad,
og til hvor den gamle kartoffelmelsfabrik, Blåkilde, ved
Skæve lå, som gruppen nåede midt eftermiddag. Her
blev der indtaget væske og mad, og efter et kortere
hvil gik det mod Voer Å, hvor der var 5 kanoer klar.
Turen fortsatte nu ned ad den skønne gamle å, til den
gamle herregård, Tveden, ved Fæbroen.
På Tveden blev der overnattet, og det var en flok
trætte spejdere, der krøb til ”køjs” i telte for natten.
Søndag formiddag gik kanoturen videre de sidste tre
kilometer til jollehavnen i Voerså, hvor spejderne
nåede frem ved ellevetiden og blev afhentet af
forældrene.
Eneste pige, der havde vovet sig med på turen, var
Caroline Gadensgård.
Bortset fra gruppen måtte døje både blæst og regn
sidst på lørdagen, havde alle haft en god tur, og alle
var ved godt mod.
Gruppen er her nået til gården ”Dalen” i Mølholt.
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DRONNINGENS FORTJENSTMEDALJE

Ketty Kjær Pedersen har
opnået Dronningens Fortjenstmedalje i sølv efter 40 års ansættelse på
Stensnæsskolen i Voerså.
I den anledning drog Ketty sammen med sin mand Svend midt i september til
København for at takke dronningen for medaljen.
Dronning Margrethe var på tidspunktet på officielt besøg i
Rusland sammen med prins Henrik, kronprins Frederik og en
større delegation af danske erhvervsfolk. Kronprins Frederik
fik det officielle erhverv på Amalienborg og fløj hjem for at
tage imod de 48 medaljemodtagere, der var mødt op for at
takke for anerkendelsen.
3 minutter er hvad, der officielt tildeles den enkelte, og på så
kort tid er det meget begrænset, hvor mange ord, der kan nås at udveksles.
Mellem kronpris Frederik og Ketty Kjær Pedersen var der ikke de store problemer med at finde ud af hvad, der skulle snakkes om. Da Ketty indledte og
fortalte, at hun havde været ansat i 40 år på Stensnæsskolen i Voerså, afbrød
kronprinsen hende og sagde. – Wuser……der har jeg bekendte. Herefter blev
der talt om Peter Laubek og Peters søn Bjarke, som kronprinsen kender
sammen med en hel del andre personer fra området.
KETTY KJÆR PEDERSEN
De 3 minutter gik alt for hurtigt, og det var ikke nogen tvivl om, at de to sagtens kunne bruge en times tid
på at snakke om Voerså. En kendt sag er det at kronprinsen, siden han var ganske ung, af og til er på
privatbesøg i området.
Mens vi nu er ved Kronprins Frederik, har vi lige en lille sjov og sand historie, der
kommer fra Peter Laubek, at fortælle.
Det er da muligt, nogen har hørt den før, men den kommer her.
Det er almindelig kendt, at kronprinsen holder sig i form og løber en del. Som ganske
ung besøgte han også Voerså og var en dag ude at løbe sammen med den tidligere
skoleinspektør, Ernst Albæks søn Erik, der i mange år har haft sommerhus i området.
Frederik og Erik løb en tur og kom et smut forbi Albæk. Her gik den tidligere lærer i
Albæk og på Stensnæsskolen, Peder Christiansen, og hakkede i sin have. Erik kendte
udmærket Peder Christiansen og stoppede op. Nu gik snakken om løst og fast, og på et
tidspunkt siger Peder Christiansen henvendt til Frederik. – Hvem er det nu du er? Jeg synes, jeg skulle
kende dig! Inden kronprinsen nåede at svare, sagde P. Christiansen. – Nå, jamen du er nok også bare en af
mine tidligere elever, og så hakkede Peder Christiansen videre.
Om Peder Christiansen nogensinde fik at hvide hvem det var, der var kommet en privat smuttur til Albæk,
melder historien ikke noget om.

SLUT MED HØKEREN

Siden årene omkring 1915
– 16 har der været drevet blandet
landhandel på adressen ØstkystVejen 342 i Voerså.
Købmand Madsen startede op,
siden købmand Thorn, herefter
købmand K. Andersen og købmand Vagn Risager overtog forretningen i 1960, og de sidste 15
år har Hanne Birthe og Vagn Risagers søn, Peer Risager, drevet forretningen under navnet ”HØKEREN”.
Denne æra sluttede fredag 30. september, hvor der den sidste uge var ophørsudsalg med klækkelig rabat.
Før i tiden var der 3 købmænd i Voerså – nu er der ingen. Om der kommer en købmand til byen igen vides ikke? Men der er skjulte forhandlinger i gang!
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VOERSÅ BLUESKLUB

En klub med skub i må man sige. Endnu en gang lykkedes det klubbens
ildsjæle at arrangere en flot blueskoncert, der gav publikum en
oplevelse ud over det sædvanlige.
Orkesteret Shades of Blue var på besøg, men ikke i Voerså selv
om 90 % af klubbens medlemmer er herboende eller lige i
omegnen af byen. Bolværksvej 4 i Aså var koncertstedet, og hvis
nogen kan nikke genkendende til denne adresse, så er det den
gamle biografsal, der her blev omdannet til musiksted.
Til den slags arrangementer har det knebet gevaldigt med at
finde plads i Voerså, så kroen i Præstbro, og den gamle biograf i
Aså har været foretrukket indtil videre.
110 personer var
der plads til i Aså,
og der var udsolgt.
Fra selve festen og
koncerten beklager
formand Carsten Gade, at der desværre ikke findes fotos, men
har lovet det er noget, der vil blive evalueret på for en anden
gangs skyld.
Carsten Gade fortæller også. – Fest og koncert gik rigtig godt.
Maden var fra Møllehuset i Aså, og den ungarske gullasch var
SHADES OF BLUE
alle godt tilfredse med.
- Musikken var rigtig god, og musikerne var udmærket tilfredse med, det gode publikum. Ballade var der
ikke noget af, og rent økonomisk løb det rundt, og det giver troen på, at vi kan holde en ny koncert til
næste år.
Samarbejdet med ejerne af Aså biograf og Møllehuset har været så godt, at det nok ikke er sidste gang, vi
benytter dem, slutter formanden.
Hvis nogen er interesseret i at vide mere om Voerså Bluesklub, kan formanden kontaktes på 21 22 14 25
eller på e-mail adressen >storegade7@mail.dk<

KONKURRENCE

En æra er slut. På side 14 er beskrevet om
købmanden, der stoppede i byen. Peer Risager – alias HØKEREN har
drevet forretning i Voerså, men spørgsmålet er, i hvor mange år?

11 år

13år

15år

Det rigtige svar er ………………….
Navn…………………………………………………………………………………………….
Telefon- mobilnummer……………………………………………………………….
Svar senest torsdag 24. november ved at aflevere sedlen i
Dronninglund sparekasse i Voerså eller på mail >fepavis@nrdc.dk>
Der kan også svares i forbindelse med julefestlighederne i hallen søndag 27. november, hvor der bliver trukket lod om HØKERENS vin.
Det er desværre slut nu, men stor tak til Peer Risager for at have
sponseret vin til disse konkurrencer i bladets 5½ årige levetid.

PEER RISAGER

Ovenstående konkurrence er den sidste i denne omgang.
I sidste nummer var der et gammelt foto af en gård – Albæk præstegård, og det rigtige svar havde Carsten
Gade. Tillykke til Carsten Gade.
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FORENINGERNES DAG

Foreninger,
klubber og institutioner i hele Stensnæsskolens
distrikt havde sat hinanden stævne på skolen
lørdag 24. september.
Stensnæsskolen i Voerså dækker også landsbyerne Lyngså og Præstbro med Albæk, Engbæk,
Sørå, Rugtved, Mølholt og Fæbroen som
yderområder.
I dagens anledning var der åbent hus i
Ungdomsklubben, Voerså IFs klubhus og på
skolen, hvor de forskellige foreninger var flyttet
ind for en dag.
I skolens forhal blev der fra morgenstunden budt på gratis kaffe og rundstykker, som en hel del tog imod.
I forskellige klasseværelser, på skolegangene og udenfor, havde de forskellige foreninger taget plads, og
herfra blev der skabt en hel del kontakter, tegnet medlemsskaber og udvekslet erfaringer med de omkring
to hundrede besøgende, der havde taget imod dagens tilbud, i det flotte efterårsvejr.
Tilbuddene var mange for både børn og voksne. Blandt andet kan
vi nævne middelalderlege med Rødder og Vinger, samt rollespil
som børnene levede vældigt med i, bygge og klistre med filt i
Præstbro Juniorklub. Voerså Borgerforening og Værestedet fra
Lyngså havde diasshow, der kørte hele dagen, og som viste billeder
om de ting, som de to foreninger beskæftigede sig med.
YA, der er yngste afdeling i Voerså Missionshus, arrangerede
skattejagt hele to gange, og i et større lokale havde Lokalhistorisk
Forening i Voerså udstilling og med tilbud om, hvordan man
kommer i gang med slægtsforskning.
Spejderne lavede wokmad og
pandekager over bål, mens
Voerså Borgerforening solgte
pølsehorn samt kaffe og kage
i forhallen.
I den ene ende af forhallen havde Voerså Byudvikling etableret sig for
at skabe kontakter.
Hos YA kunne børnene fremstille flotte kort med mange forskellige
figurer og lave flotte tegninger i en hjemmelavet malemaskine.
Tegningerne blev hængt til tørre og udstillet i lokalet til glæde for
gæster og børn.
Midt på dagen var der
undervisning i at gå rigtigt stavgang ved instruktør Kirsten
Sørensen fra Sæby.
I skolens lærerværelse havde ældre mandlige whistspillere
fra Voerså Whistklub, lagt beslag på de gode bløde stole og
spillede whist. Mange besøgende kiggede forbi og overværede spillene – dog uden at vove sig til at deltage i spillene,
der bare var for sjov.
Mange tilbud var der i løbet af dagen, og projektleder fra
Den Lokalt Forankrede Folkeskole viceskoleinspektør Chris
Kramme siger, at hvis evalueringen viser, at folk var tilfredse, håber han, det bliver en tilbagevendende årlig tradition.
Øverst er det Præstbro Juniorklub, Michael Sørensen og
Magnus besøger Rødder og Vinger, Ketty Kjær Pedersen
hjælper to Ebeltoftdrenge med at male og til højre laver
Louise og Jens Sørensen wokmad.
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Fortsættes side 17

Fortsat fra side 16.
Når man spørger folk ude i
byen, hvad de mener om et
sådant arrangement, får man
dette svar.
Det er et rigtig godt initiativ.
Flere klubber, foreninger og
institutioner skulle benytte
sig af det, når der ofres rescourser på det, for her får
man da chancen for at møde
tilflyttere og komme i kontakt
med andre – og ikke mindst
at udvide samarbejdet med
ligestillede i hele den gamle
Albæk Kommune. (Når vi
skriver ligestillede, mener vi
personer, der arbejder frivilligt for diverse institutioner, klubber og foreninger.)
En anden ting man hører er, at der ikke var ret mange besøgende til stede. Det passer altså ikke helt.
Undertegnede var til stede i omkring to timer, og på de steder jeg var, var der indtil flere folk. Grunden til
de besøgende ikke synede af så meget må være, at man ikke kan overskue alle, da de var i mange rum og
både ude- og indendørs, og alle var spredt over et temmelig stort areal.
Det opgivne tal på omkring 200 besøgende skal nok passe, men det var da rart, hvis endnu flere mødte op.
Til de frivillige, der havde stande på stedet, som måske ikke nåede at få nye medlemmer eller rigtig nogle
kontakter skal lyde. Fat mod – i har vist flaget og bevist i eksisterer. Herefter er det bare at håbe, gevinsten
kommer senere i form af eventuelle nye, der husker på i var der – og nu får brug for jer.

DEGU

De fleste ved sikkert ikke, hvad
det er, men det er et lille kælent dyr fra
Sydamerika – et jordegern. Ivan Larsen,
Østkystvejen 329, Voerså, har i flere år haft
disse små kælne nussedyr, der gerne
gemmer sig i en skjortelomme, eller hvis den
kan komme op i et ærme, gør den det gerne.
Deguer er nemme at passe, og kræver ikke
den store rengøring. Det gode ved det er, at
de heller ikke lugter.
Ivan har hele 12 stk. fordelt på 3 rimeligt
store bure, der står i stuen, men nænner ikke
at aflive dem nu hvor det er for mange. Han
vil gerne forære nogle af dem væk.
Deguer er godt
selskab for børn
og er sociale dyr, så man skal helst have mindst to stykker sammen. De leger
gerne i karruseller og gnaver i deres egne trækassereder. Foderet er en
frøblanding, der ikke er særlig dyr, men de spiser også gerne friskplukkede
mælkebøtter og andet grønt.
Du kan afhente dem mod kærlig pleje og pasning, men dyrene udleveres kun
til børn ifølge med forældre.
Ivan Larsen kan kontaktes på telefon mobil 51 88 15 97 alle ugens dage. Til
hverdag skal det være efter kl. 16.00.
E – mail adressen er >ivan.larsen@hotmail.dk<.
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LOKALHISTORISK FORENING

Foreningen holder til på Voerså Museum og har det gjort i flere år.
Her bliver der samlet på diverse historiske ting, skrifter og avisudklip fra lokalområdet. Herudover har der i
flere år været dyrket slægtsforskning, men det har været uden
internet, og det er der i allerhøjeste grad brug for, når man
beskæftiger sig med den slags ting. Internet er nu blevet
installeret på museet.
Efter flere forhandlinger med det tidligere Nordit, der nu ejes af
Dansk Kabel TV, lykkedes det at få brugen af nettet sponseret.
Bestyrelsesmedlem Halvor Hansen og Svend Nielsen VVS gravede
renden fra vejen og ind til museet.

Tilkobling, installering, ledninger,
kabler, stikdåser, arbejde m.m. blev
sponseret af Nord TV i Aalbæk, der i
forvejen er tv udbyder i byen.
Voerså Museum er en tidligere skole,
der er bygget i 1906 og ejes af Sæby
Museum. Tidens tand har slidt voldsomt på bygningen, der dog har fået nye vinduer og understrøget taget.
Andre ting trænger også voldsom til fornyelse, og som det ses på billederne her, er det indgangsdøren, der
er i voldsomt forfald. Skulle nogen have lyst til at gå i gang med en sådan opgave på frivillig basis, så kontakt
næstformand Doris Nielsen på telefon 98 46 01 41 eller på e – mail adressen >voersaavvs@10mb.dk<

WHISTKLUB MED GANG I

For år
tilbage var Voerså Whistklub helt nede at
dykke med både medlemstal og fremmøde
på whistaftener. Tiderne har ændret sig, og
mødeantallet på whistaftener var 25,7
personer i gennemsnit sidste år, hvilket må
siges at være tilfredsstillende med et
medlemstal på omkring de 40. Det fortalte
formand Folmer Hansen, da whistklubben
mandag 10. oktober afholdt
generalforsamling for 55. gang. Klubben
har de sidste mange år holdt til i Voerså IFs
lokaler, og formanden glædede sig over, at
idrætsforeningen har fået lagt plader på
loftet, der gør, at akustikken i lokalet er betydeligt forbedret.
Regnskabet viste et overskud på kr. 277 –, og ny kassebeholdning var på kr. 10.420 -.
-

Det er svært at komme ud af bestyrelsen, når man først er kommet ind, konstaterede formanden,
da bestyrelsesvalg kom på dagsordenen.
Den siddende bestyrelse har siddet i rigtig mange år og blev da også genvalgt.
Bestyrelsen består af Folmer Hansen, Leif Riis, Poul Erik Mechlenburg, Jens Martin Jensen, alle Voerså, og
Bent Olsen, Sæby.
Whistklubben spiller hver mandag indtil 19. december, hvor der er juleafslutning med en let frokost og
kortspil.
Efter nytår startes igen op i Voerså IFs klubhus mandag 2. januar klokken 19.00.
Billedet er fra november 2010.
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ET BRAG AF EN FEST Voerså Byudvikling arrangerer årets
julefrokost i hallen. Den finder sted lørdag 26. november og går i
gang kl. 18.00.
Forberedelserne er godt i gang, og der er her lagt op til noget af
en anderledes julefrokost med underholdning, så det batter til
noget. Schrøders Crazy Show er på banen med ca. en times
forestilling, og her bliver der virkelig gang i den. Fra pålidelige
kilder fortælles det, at dette show kan anbefales, hvis
lattermusklerne skal røres, og den enkelte skal have en på
opleveren.
Dansemusikken leveres af gruppen TREO, og her skulle der være gode
chancer for, at alle kan få sine yndlingsmelodier og sange spillet i
løbet af aftenen.
Maden leveres fra Gæstgivergården Engholm, og så ved vi på
forhånd, at det borger for kvalitet.
Julefrokosten kommer til at bestå af traditionel julemad
med sild og grønkål, stuvede hvidkål med flæsk, pølse,
sennep og rødbeder.
Desserten er risalamande, og her er overraskelser i form af
fine mandelgaver.
Prisen for hele herligheden er kr. 225 –, og til maden kan
der i baren købes både øl, brændevin, sodavand, vin og diverse former for små shots og drinks.
Alle er velkomne både firmaer, selskaber, private, foreninger
og klubber. Billetter kan
købes hos MK – Klip, Voerså, 98 46 09 66, Købmandsgården i Lyngså
98 46 90 11 og købmanden i Præstbro telefon 96 89 90 00.
Kontaktpersoner til Voerså Byudvikling er Lone Pilgård 30 13 98 46, Lauge Mikkelsen 40 15 19
01 og Jens Juul 30 94 32 32.
Bordbestilling skal ske til Anni Hansen på telefon 98 46 03 03 og bemærk venligst – det skal ske i dagene 20.
21. og 22. november fra klokken 18 – 20.
Voerså Byudvikling håber, rigtig mange møder op, og byder alle velkomne til et brag af en fest.
Husk. Overskuddet fra julefrokosten går til det kommende multihus, og den enkelte kan gøre noget, ved at
omtale det for venner, bekendte, familie, arbejdskammerater og ledelsen på arbejdspladsen.
Det vil hjælpe gevaldigt på multihuset hvis
”dær kam no fræmme pæ´eng te by´e”.
JULEFEST I HELE BYEN

Byen holder julefest søndag
27. november om eftermiddagen. Her skal byens faner luftes, og der skal synges om juletræet på torvet samtidig med
julebelysningen i byen tændes. Når festlighederne på torvet
er færdigt, drager hele optoget til Voersåhallen, hvor der er
gang i nisser, salgsboder, amerikansk lotteri, dans og leg om
juletræet samt en hel masse andre aktiviteter.
Voerså Bladet har
været i kontakt med
den rare gamle
julemand, og måske deltager han igen i år i optoget, men han love,
at han nok kan nå frem inden festen slutter, men siger også
Jeg kommer kun, hvis der er mange søde børn.

Husk endelig at tage nissehuerne på, så bliver julemanden så
glad.
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ARBEJDE

Her er et jobs til unge piger og mænd. Promotors skal
være fyldt mindst 16 år, mens alle andre skal være mindst 18 år gamle
for at kunne bestride jobbet lovligt.
Det drejer sig om et nyt diskotek i Sæby, der starter op fredag 4.
november. Det er den dag den første julesne falder, underforstået på
den måde at snebajerne fra bryggerierne gives fri.
Voerså Bladet blev opsøgt af Kristian Bast, der er forretningsfører for
diskoteket, og som har adresse, hvor det gamle Down Town lå i
Vestergade i Sæby.
Kristian søger DJ´s, promotors, dørmænd og bartendere.
Diverse flyers er omdelt på gymnasier, handelsskoler og ungdomsklubber. I Voerså Ungdomsklub ligger der også flyers, som kan
benyttes.
Er du interesseret, kan du kontakte Kristian på mobilnummer
81 93 96 69.

VOERSÅ MUSEUM

På side 18 er der
en lille artikel om internet på museet. Der er
også gjort opmærksom på, at indgangsdøren
efterhånden var kommet i en elendig
forfatning – læs råddenskab.
Dagen efter billederne blev taget, var artikel
og billeder på >saebyavis.dk<, og nu skete der
pludselig noget.
Tidligere snedker, Niels Henrik Pedersen, der
er bosat på Havnevej i Voerså, meldte sig som
frivillig til at reparere døren. Snedkeren påtog sig samtidig at reparere vinduerne i baghuset på museet.
Næstformand for Lokalhistorisk Forening, Doris Nielsen, fortæller, at bestyrelsen havde haft det på
dagsordenen, men nu bliver der i hvert fald gjort noget ved sagen.
I den forbindelse skal vi samtidig lade en stor tak gå videre til Niels Henrik Pedersen.

AUDIENS

På side 9 har vi beskrevet Ketty Kjær Pe
dersens modtagelse af dronningens fortjenstmedalje for
40 års ansættelse på Stensnæsskolen, og på side 14 om
selve audiensen og mødet med kronprins Frederik.
Ketty har mange jern i ilden, og lige inden Voerså Bladet
gik i trykken, tog Ketty på ferie til Israel sammen med sin
mand Svend. Ketty nåede lige at sende dette billede fra
Amalienborg slotsplads i forbindelse med audiensen med
garderne som vagter ved indgangsdøren til slottet.
Vi formoder, det er Svend, der har taget billedet?

NATUR

I Voerså og omegn har vi en masse flot
natur, men de fleste har svært ved lige at få øje på den,
og det er af den simple grund, vi bor lige midt i smørhullet. Turisterne kan se det med det samme, og mange
roser da også vores område for naturen.
Dette foto er taget en dag midt i oktober, hvor engene
var oversvømmet, og bølgerne skvulpede mod stranden.
Når man har stået stille og kigget på vandet og engene i
nogle få minutter, fyldes sindet med en indre ro.
Vi skal opleve, men også passe på vores flotte natur.
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KETTY KJÆR PEDERSEN

WULAN FOR 2. GANG

I weekenden 14. 15. og
16. oktober satte 110 ”pc-nørder” hinanden stævne i
Voersåhallen med stor succes.
Fra fredag aften og til søndag middag gik det slag i slag
med alle mulige former for konkurrencer.
I foråret havde arrangørerne, der er en kreds af private
computer-interesserede fra Voerså og omegn, et lignende
arrangement med 76 deltagere.

MADS FYENBO, LYNGSÅ

Denne gang er vi 110, hvoraf 10 er piger,
fortæller Rasmus Gadensgård og fortsætter.
Lige fra starten har der været gang i
konkurrencerne, der strækker sig fra spil om krig og sport.
Samtidig har vi haft et par andre tiltag for ikke at få helt
firkantede øjne. Lørdag eftermiddag var alle ude på
sportspladsen og konkurrere om, hvem der hurtigst kunne
drikke en flaske med 70 cl cociokakaomælk, og lørdag aften
var det helt store brand, da den kendte stand-up komiker
Torben Chris entrede scenen. Disse afbræk er altid godt ind imellem for
øjnene.
Rigtig mange af vore præmier er sponserede, og der er
virkelig mange flotte imellem. Lørdag formiddag var der en, der vandt
en harddisk til en værdi af kr. 1.600 -, slutter Rasmus Gadensgård.
I hallen er al lyset slukket det meste af tiden, men en gang imellem er
vi nødt til at tænde det for ikke at få mørkekuller, fortæller en af de
andre unge, Lars Hansen, hvis opgave er at passe en interimistisk bod i
et hjørne af hallen med masser af cola, kakaomælk, chips og slik, for
det bliver der fortæret rigeligt af i sådan en weekend-Wulan.

Går man en tur rundt i hallen, er det helt tydeligt, at tidsbegrebet er helt vendt på hovedet. For eksempel
var der nogen, der sov lørdag formiddag klokken 11 – ikke fordi de ikke var stået op, men fordi de lige var
gået i seng for at sove lidt, efter at have spillet hele natten og det meste af formiddagen med. Lidt søvn og
hvile skulle der til, inden næste prioriterede opgave startede.
Deltagerne kom for den største dels vedkommende fra området, men en del kom fra byer længere væk i
Nordjylland. Helt tydeligt skinnede det igennem, at alderen ikke var over 35 år, og den yngste var bare 10 år
gammel. Rent aldersmæssigt betyder det ingenting, her er det måske en fordel, at være den yngste.
Arrangørerne håber på, der bliver et lille overskud, for kan
det bære sig selv, er det ulejligheden værd, og så giver det
mod på endnu mere senere hen, mener de unge
”pc-nørder”.
Udstyret, der blev
brugt, havde de unge
selv medbragt, og
søndag middag, da
konkurrencerne var
slut, gik et større
oprydningsarbejde i
gang. Her slæbte alle
deres udstyr med hjem igen, og Voersåhallen var pludselig
ryddet for pc-udstyr for mindst en million kroner.

GENOPLADNING
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BASAR

Hvert efterår afholdes basar i Voerså
missionshus. Basaren i år faldt onsdag 12. september, og
lige fra missionshuset åbnede midt på eftermiddagen,
var der publikum, der gerne ville støtte formålet.
Ekskøbmand Vagn Risager bød velkommen og
sognepræst Helge Morre Pedersen åbnede basaren.
Straks fra åbningen var der gang i de forskellige boder,
hvor der var doneret masser af kage, marmelade og saft
samt en hel masse andre nyttige ting. På basaren var der
to tombolaer, hvoraf den ene var for børn, og den
anden for alle. Også den traditionelle fiskedam trak børn
til fra starten, hvor der var gevinst hver gang.
YA gruppens daglige leder, Ketty Kjær Pedersen, fortæller, at
der var livlig handel af både store og små hele dagen.
Således var børnenes tombola allerede udsolgt sidst på
eftermiddagen.
Gevinster til tombola og amerikansk lotteri blev sponseret af
forretninger i Sæby samt en del private. De mange blomster,
der kunne vindes, var sponseret af blomsterhandleren i
Mølholt.
YA børnene har det sidste stykke tid, når de har haft
mødedag i missionshuset, fremstillet både smykker, elefanter og delfiner til
børnetombolaen.
Regnskabet er endnu
ikke opgjort, men i år går overskuddet til missionshusets drift samt til
projekter gennem Danmission i
Cambodja. Her gør disse penge stor
nytte til et børnehjem for
forældreløse børn, som i stedet for
at leve i og af storbyens affald får
mad, tøj og skolegang. Desuden støttes KFUM og KFUKs projekt i Madurai i
Indien. Her drager fattige børn fra slummen stor nytte af en lektiecafé og får
derved deres skolegang styrket, slutter YA-lederen.

NORDISK LEJR
I sommerferien var
seks af de største pifra Voerså missionshus´s YA, der står for
yngste afdeling, på
Nordisk Lejr, der i år
fandt sted på
Lolland.
Ketty Kjær Pedersen
er YA´s daglige leder og var med på turen har
sendt os disse billeder. Turen var vellykket, og
pigerne knyttede berigende kammeratskaber.
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Fotos. Ketty Kjær Pedersen

AKTIVITETSKALENDER FOR VOERSÅ OG OMEGN
PERIODEN 1. NOVEMBER 2011 – 29. FEBRUAR 2012
01 nov
02 nov
05 nov
06 nov

19 – 22
19.30
10 – 13
10.30

06 nov

14.00

07 nov
08 nov
09 nov
14 nov
15 nov
16 nov

19.00
19 – 22
19.30
19.00
19 -22
14 – 16

16 nov

18.30

21 nov
19.00
21 – 25 nov (uge 47)
22 nov
19 – 22
22 nov
19.00
24 nov
14.30
26 nov
18.00

27 nov

10.00

27 nov

13.30

26

Lokalhistorisk Forening. Møde på Voerså Museum.
Voerså missionshus. Bibeltime
Jagtcenter Nord. Skydning for jagttegnselever.
Albæk kirke. ”Alle Helgens Gudstjeneste”. Kor bestående af Dina Flyvbjerg
Ledet, Lise Robenhagen Hjørne, Selina Mohr Pedersen og Michala Munch
Jørgensen, medvirker ved gudstjenesten med sang og musik.
Lyngså kirke. ”Alle Helgens Gudstjeneste”. Kor bestående af Dina Flyvbjerg
Ledet, Lise Robenhagen Hjørne, Selina Mohr Pedersen og Michala Munch
Jørgensen, medvirker ved gudstjenesten med sang og musik.
Voerså Whistklub. Whistaften i Voerså IFs klubhus.
Lokalhistorisk Forening. Mødeaften på Voerså Museum.
Voerså missionshus. Møde ved Mogens Aaen, Strandby.
Voerså Whistklub. Whistaften i Voerså IFs klubhus.
Lokalhistorisk Forening. Møde på Voerså Museum.
Hyggeklubben. Voerså Museum. Lokalhistoriske foredrag understøttet med
fotos af Thorkild Søndergård og Frilev Pedersen.
Voerså missionshus. Spisning og senere tale ved Søren Risager, Sindal,
”Politik og kristendom”.
Voerså Whistklub. Whistaften i Voerså IFs klubhus.
Stensnæsskolen. Tværfaglig uge.
Lokalhistorisk Forening. Møde på Voerså Museum.
Albæk- Lyngså menighedsråd. Offentligt møde i Albæk kirkehus.
Albæk kvindekreds. Møde i Albæk kirkehus. Kirkebil kører fra Voerså 14.15.
Voerså Byudvikling. Julefrokost i hallen a kr. 225 -. Menuen leveres fra Gæstgivergården Engholm med rigtig god traditionel julemad.
Underholdning ved Schrøders Crazy Show. Her kan i godt glæde jer. I løbet af
bare én time kan de næsten vælte hele hallen. Her er der garanti for stort grin.
TREO spiller op til dans. Bordbestilling fra 20. – 22. november mellem 18 – 20
ved Anni Hansen på 98 46 03 03.
Billetter købes hos MK-Klip, Voerså 98 46 09 66 – Købmandsgården, Lyngså
98 46 90 11 og Købmandsgården, Præstbro 96 89 90 00.

Lyngså kirke. 1. søndag i advent. Fangekoret fra Vridsløse Statsfængsel under
ledelse af Louise Adrian. Mød tidligt op. Kirken bliver fyldt til sidste plads, som
sidste år da koret var på besøg.
Jul i hele byen med start på torvet. Optog gennem byen. Juletræet på torvet
og byens julebelysning tændes. Festen fortsætter i hallen med dans og leg om
træet, diverse boder, konkurrencer…. og ikke mindst børnenes elskede julemand kommer på besøg. En eftermiddag for hele familien.
OBS: jo flere der bærer nissehuer, jo mere glad og medgørlig bliver
julemanden. Alle - på med nissehuen.

28 nov
29 nov
30 nov
30 nov

19.00
19 – 22
7.50 – 11.20
19.30

03 dec
05 dec
06 dec

09.00
19.00
19 – 22

07 dec

07 dec
12 dec
14 dec
19 dec
21 dec

Voerså Whistklub. Whistaften i Voerså IFs klubhus.
Lokalhistorisk Forening. Møde på Voerså Museum.
Stensnæsskolen. Jule – klippe – pyntedag.
Voerså missionshus. Adventsmøde ved Benny Kusk, Aalborg.
Lotteri til fordel for Indre Mission.

Knud Søhane spejderne. Avisindsamling i Voerså, Lyngså og Præstbro.
Voerså Whistklub. Whistaften i Voerså IFs klubhus.
Lokalhistorisk Forening. Juleafslutning på Voerså Museum. Alle medbringer
en eller flere pakker til spil.
14 – 16.30
Hyggeklubben. Voerså IFs klubhus. Juleafslutning. Luciaoptog ved YA fra
Voerså missionshus. Ya-erne synger også masser af sange og salmer.
Sognepræst Helge Morre Pedersen læser juleevangeliet og laver konkurrencer
mellem YA-erne og de ældre. OBS: indtil videre har YA-erne hvert år vundet
konkurrencen over de ældre.
19.30
Voerså missionshus. Bibeltime ved sognepræst Helge Morre Pedersen.
”Kirkens magt”.
19.00
Voerså Whistklub. Whistaften i Voerså IFs klubhus.
14.30 – 16.30 Voerså missionshus. YA afholder juleafslutning med juletræ.
19.00
Voerså Whistklub. Whistaften og julefrokost i Voerså IFs klubhus.
07.50 – 11.20 Stensnæsskolen. Juleafslutning for alle klasser.

Glædelig jul til alle bladets læsere ønsker Voerså Borgerforening og Dronninglund Sparekasse
24 dec
24 dec
25 dec
26 dec
31 dec

14.30
16.00
10.30
10.30
23.30

Lyngså kirke. Julegudstjeneste.
Albæk kirke. Julegudstjeneste.
Lyngså kirke. 1. juledags gudstjeneste.
Albæk kirke. 2. juledags gudstjeneste.
Lyngså kirke. Nytårs- og midnatsgudstjeneste.
Kirkebilen kører. Kontakt Dybvad Taxi på telefon 98 86 42 14.

Godt nytår til alle bladets læsere ønsker Voerså Borgerforening og Dronninglund Sparekasse
02 jan
09 jan
10 jan
11 jan
16 jan
17 jan
18 jan
23 jan
24 jan
25 jan
30 jan
30 jan

19.00
19.00
19 – 22
19.30
19.00
19 – 22
19.30
19.00
19 – 22
19.30
19.00
19.30

31 jan

19.30

31 jan

19 – 22

Voerså Whistklub. Whistaften i Voerså IFs klubhus.
Voerså Whistklub. Whistaften i Voerså IFS klubhus.
Lokalhistorisk Forening. Møde på Voerså Museum.
Voerså missionshus. Bibeltime og bedemøde på Svanevej 57.
Voerså Whistklub. Whistaften i Voerså IFs klubhus.
Lokalhistorisk Forening. Møde på Voerså Museum.
Voerså missionshus. Møde ved Gert Nedergaard, Brønderslev.
Voerså Whistklub. Whistaften i Voerså IFS klubhus.
Lokalhistorisk Forening. Møde på Voerså Museum.
Voerså missionshus. Generalforsamling.
Voerså Whistklub. Whistaften i Voerså IFs klubhus.
Voerså missionshus. Missionsuge – Brian Kjær
Andersen, Hjørring.
Voerså missionshus. Missionsuge – Bruce Steuer,
Gærum.
Lokalhistorisk Forening. Møde på Voerså Museum.

01 feb
02 feb
06 feb

19.30
19.30
19.00

Voerså missionshus. Missionsuge – Mogens Nørgaard, Birkelse.
Voerså missionshus. Missionsuge – Verner Christensen, Brønderslev.
Voerså Whistklub. Whistaften i Voerså IFS klubhus.
27

07 feb
08 feb
13 feb
14 feb
16 feb
20 feb
21 feb
22 feb
27 feb
28 feb
29 feb

19 – 22
19.30
19.00
19 – 22
18.30 – 22.30
19.00
19 – 22
19.30
19.00
19 – 22
19.30

Lokalhistorisk Forening. Møde på Voerså Museum.
Voerså missionshus. Bibeltime.
Voerså Whistklub. Whistaften i Voerså IFs klubhus.
Lokalhistorisk Forening. Møde på Voerså Museum.
Stensnæsskolen. Skolefest med elevtræf for tidligere elever.
Voerså Whistklub. Whistaften i Voerså IFS klubhus.
Lokalhistorisk Forening. Møde på Voerså Museum.
Voerså missionshus. Møde ved Henning Kristensen, Svenstrup.
Voerså Whistklub. Whistaften i Voerså IFs klubhus.
Lokalhistorisk Forening. Møde på Voerså Museum.
Voerså missionshus. YM aften – Ydre Mission.

19.00
19.30
19.00
19.30
19.00
19.30
19.00
19.00

Voerså Borgerforening arbejder på en aften med vinsmagning, men ikke
alt er helt på plads endnu.
Voerså Whistklub. Whistaften i Voerså IFS klubhus.
Voerså missionshus. Bibelkursus i kredsen.
Voerså Whistklub. Whistaften i Voerså IFs klubhus.
Voerså missionshus. Optakt til påske ved Carl Hertz Jensen, Langholt.
Voerså Whistklub. Whistaften i Voerså IFS klubhus.
Voerså missionshus. Indre Missions historie ved Frederik Sørensen, Stenhøj.
Voerså missionshus. YA fylder 40 år. Påskefest ved Margit Nørgaard, Birkelse.
Voerså Borgerforening. Genrealforsamling i Voerså IFs klubhus.

mar
05 mar
07 mar
12 mar
14 mar
19 mar
21 mar
28 mar
?

Legepladsen på havnen bliver brugt i stor stil. Somme tider mere end andre tider, men er der godt vejr, er
der som regel børn, der muntrer sig og bruger kræfter og energi.
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EKSTRA SIDER
Voerså Børnehave
Åben hver dag – også lørdag og søndag
Åben i Stensnæsskolens ferier.

kl. 06.45 – 16.45

Voerså SFO – Stensnæsskolen
Skolefritidsordningen har åbent på skoledage mandag – torsdag 06.30 – 08.00 og 11.45 – 16.30.
Fredag 06.30 – 16.00, dog afhængigt af modul.

Voerså KFUM og KFUKs YA
Voerså YA mødes onsdage i Voerså missionshus 14. 30 – 16.00.

Voerså Petanque – Klub
Er indtil videre stillet i bero. Nærmere oplysninger ved Bjarne Kongsbak 40 14 51 01 – 98 46 02 57.

Voerså Ungdomsklub
Tirsdag – torsdag – søndag 18.45 – 21.45
Klubben er for alle unge fra 5. klasse – og medlemskortet er gratis.
I klubben findes blandt andet kiosk, diskotek, playstation, billard, airhockey, tv, kortspil, fodboldspil,
dartspil, computerspil, 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:
Fødselsdage 80 – 85 – 90 – 95 – 96 – o.s.v.
Flagdage:
Bryllup, sølvbryllup, og opad
Flagdage:
Konfirmation i Lyngså og Albæk kirker
Flagdage:
Begravelser
Flagdage:
Ønske om ekstra flagdage. Henvendelse til Vagn Risager
på telefon 98 46 00 20.
Voerså Borgerforenings bestyrelse afholder møde én gang månedlig. Som regel sidste torsdag aften i
måneden 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 og andre offentlige myndigheder.
Hvis man står alene er det næsten umuligt at komme nogen vegne. Ved at vi står sammen, står
området meget stærkere. 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 med Aktivitetskalenderen leveret i postkasse 3 gange
årligt omkring den første i månederne marts, juli og november.
For medlemskab kontakt Rigmor Sørensen på telefon 98 46 07 07 eller mobil 61 70 72 07.
Voerså Borgerforenings hjemmeside kan du finde på adressen >www.voersaa-by.dk<

Voerså Museum
Lokalhistorisk Forening for Voerså og Omegn mødes hver tirsdag på Voerså Museum, Havnevej 1, i
vinterhalvåret fra 19 – 22. 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 bevares effekter fra Voerså by og omegn, der fortæller en historie, som det
var engang.
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Har du lyst til at skrive dine erindringer ned eller skrive lokalhistorie, findes på stedet en computer
med internet. Er du ikke sikker i den slags moderne instrument, findes der folk på stedet der kan
hjælpe og vejlede dig.
Er man indstillet på at ville lave et stamtræ over sine aner, (slægtsforskning) er der også hjælp og
vejledning at få på museet.
Kig ind en aften du har lyst. Alle er velkomne – også selv om man bare gerne vil hyggesnakke og kigge
lidt på tingene.
OBS: Når de to 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 19.00 præmiewhist i vintersæsonen i Voerså IFs klubhus.
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 – inkl. kaffe og kage pr. aften. Årskontingentet er kr. 10 -.
Sidste spilleaften inden sommertid er mandag 19. marts 2012.

Hotel Garni
Værelser lejes ud hele året 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. Stor madbuffet og levende musik.
Pinsesolen vågner med komsammen pinsemorgen og stort ålegilde i oktober.
Værelser udlejes med plads til 26 sovende gæster.
Kontakt Susanne Andersen på 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 gammel og husk – du er aldrig for gammel til at blive spejder.
Hvis du er interesseret i at blive spejder, eller bare se hvad vi laver, så kom og mød os ved
Spejderhuset på Østkystvejen 306 i Voerså.
De første 3 – 4 gange er gratis. Her kan du snuse lidt til spejderlivet inden du bestemmer 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 til >birte.fuentes@mail.com< eller telefon 26 11 07 52.
OBS. Der hentes børneattest på nye ledere og assistenter. Med venlig hilsen – Birgitte Jensen.
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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 multihus i byen,
der skal placeres, hvor Voerså Kro engang lå.
Foreningen er så langt fremme, at skødet er
underskrevet og er ejer af grunden. Medlemsbeviser
a kr. 1.000 – kan indbetales i byens pengeinstitut

Dronninglund Sparekasse 9044 984418.
For indsatsen får man et flot medlemsbevis og opnår
én stemme ved generalfirsamlingen. Større beløb er
bestemt også velkomne, men man har stadigvæk kun én stemme på generalforsamlingen.
For yderligere oplysninger kan man kontakte formand Gynther Mølgård på mobil 21 49 43 68 eller på
mailadressen >gynther@privat.dk< eller næstformand Lone Pilgård på telefon 98 46 00 94 eller på
mailadressen >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 telefon mobil 28 71 49 69.

Dronninglund Sparekasse
Sponsor for Voerså Bladet er Dronninglund Sparekasse.
Støt dem – de støtter os.
Besøg sparekassens hjemmeside på >www.dronspar.dk<
Tag en snak med Dronninglund Sparekasse om forsikringer,
homebanking, Nem ID, bil, hus, studielån, opsparing, pension
samt investeringer m.m.
E – Mail >voersaa@dronspar.dk<
Telefon Dronninglund 98 84 17 22 – Voerså 98 46 07 22.

På Voerså Bladet og Aktivitetskalenderens vegne.

TAK FOR STØTTEN
Tak for hjælpen med at trykke bladet. Det er en stor hjælp for borgere samt by og
omegn.
I Voerså er vi glade for den service både Susan, Michael og diverse hjælpere udviser i det daglige – ros
til dem for deres udadvendte servicevenlige niveau – og ikke mindst føler man sig altid velkommen i
afdelingen.
På Voerså Bladets vegne
Frilev Emil Pedersen
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