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ÆLDRE FDF-ERE PÅ LEJR     
De er alle i alderen fra 63 til 80 år 
og kalder sig stadig FDF-ere.  
Deres elskede Møllegård i Voerså 
var i drengeårene, den eneste 
ferie, der på det tidspunkt kunne 
blive råd til. Og de glædede sig 
simpelthen hvert år til ferien på 
Møllegården. Her var det frie liv 
med masser af naturoplevelser i 
skoven, ved havet, Møllebækken, 
Voer å og masser af sejlture op ad åen i Voerså. Et liv, som nogle af dem der kom fra de nordjyske 
storbyer, slet ikke var vant til. Fra hele Nordjylland kom de, og mange af dem der nu er ældre, har 
holdt sammen hele livet, og gør det stadig. 
Hvert år i juni måned mødes de på Møllegården med pårørende, det vil sige deres koner og 
samlevere, der alle bliver kaldt ”tanter”. 
 ”Tanterne” er uundværlige, fortæller Ole 
Hulgaard Nielsen, der af kammeraterne bliver 
kaldt sjakbejs. De laver mad til os og passer på os. 
I dag har vi sat dem til at skrubbe nye danske 
kartofler, for vi bliver 30 i aften til spisning. Vi skal 
have kyllingesteg. Grunden til vi bliver dobbelt så 
mange i aften er, at vi har ”forældredag”. Ja det 
kalder vi det, selv om dem der kommer også er 
ældre FDF-ere og er lige så gamle som os, 
fortæller sjakbejsen med et lunt glimt i øjet. Det er 
ikke bare ren sjov og ferie det hele. Vi får skam også tid til arbejde. I dag har vi fuld gang i bemaling 
af spisesalen samt vinduer, døre og radiatorer. På en plads inde i skoven er der opstillet 3 nye 
sheltere, og her er vi i gang med at bygge en bålplads. 

”Byggemøde” er ren hyggemobning 
Voerså Bladet ankom onsdag formiddag 10.30 i uge 23. Det var lige på det tidspunkt, byggemødet 
startede på Møllekroen. Møllekroen er de ældre FDF-eres overdækkede hyggehjørne, og 
byggemøde blev der ikke meget af, men nu kom der gang i en kærlig form for hyggemobning, 
mens der blev serveret en enkelt forfriskning til ganen.  
Erik Johansen fra Præstbro fortæller, han bliver kaldt ”tilsynsførende”, og påpeger at han af den 
grund er ved at gå til af stress, for at holde styr på de andre ældre FDF-ere.  
Til dette tilføjer Per Andersen fra Aalborg, at det er årets højdepunkt for Erik Johansen, når han 
kan få lov til at holde øje med alle andre. Per Andersen bliver i øvrigt selv kaldt ”fætter Kåerrøv”.   
Thommy Funder fra Brønderslev bliver kaldt ”fætter BR”. Til spørgsmålet om hvad ”fætter BR” står 
for, vil han ikke rigtig rykke ud med, men her er en anden FDF-er lynende hurtig og fortæller, det 
står for ”fætter Brokrøv”. 
Klaus Jensen fra Sulsted har en rigtig og officiel titel som formand for bestyrelsen på Møllegården, 
men det har ”arbejds- og feriekammeraterne” absolut ingen respekt for. Klaus Jensen er yngst og 
kun 63 år, så han må finde sig i at blive kaldt ”Hvalpen”. 
Det var hvad dagens byggemøde havde på programmet, og præcis 20 minutter efter start brød alle 
op igen og gik hver til sit. Ole Hulgaard Nielsen, Klaus Jensen og Thommy Funder blev udnævnt til 
at vise Voerså Bladets udsendte rundt på området.  
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Mølleskoven – en ren naturperle 
Fra selve lejren gik vi over Nordostvej, og 
kiggede på det store renoveringsprojekt, der 
i øjeblikket er i gang ved Møllesøen og 
Møllebækken. Laksetrappen, der var i 
forbindelse med Mølledammen, er fjernet, 
og der bliver kun en lille del tilbage af 
Møllesøen, der ikke får forbindelse til 
Møllebækken, der snor sig flot gennem 
landskabet. Over Møllebækken er der to 
kraftige træbroer med jernsveller under. 
Imellem broerne er der cirka 100 meter.         MØLLESØ OG MØLLEGÅRD CA. 1925 

Oplevelsen af området er en sand perle, og 
den videre tur er en ren fornøjelse med 
masser af fuglesang og Møllebækkens sagte 
rislen. Vi kommer til en stor åben plads med 
tre nybyggede shelters, og her er der gang i 
byggeri af bålplads. Ude på den grønne eng 
sværmer i tusindvis af gåsebiller, og her 
tilføjer Klaus Jensen, at det måske var en 
god ide at sætte en snes stærekasser op, i 
de nærliggende høje træer!  På den måde, 
kunne der da komme et lille naturprojekt i 
gang, mente han. Mad og vand i området er 

der nok af til både dyr og fugle.  
Sjakbejs Ole Hulgaard Nielsen fortæller, at alle altid er velkomne til at 
gå en tur i skoven. I løbet af sommeren 2012 skulle der blive sat borde 
og bænke op i området, og hvis nogen har lyst til en madpakketur i 
skoven ved bækken, er man velkommen. Man skal bare opføre sig 
ordentligt og fornuftigt samt rydde op efter sig. 
Sheltere og bålplads må også gerne benyttes, forudsat der ikke er 
logerende på Møllegården. 
For få år siden var der også flotte shelters på pladsen, men de blev 
stukket ild til og brændte ned. 
Det sker forhåbentlig ikke med de nye shelters, for nu er der 
døgnopsyn på stedet, så eventuelle vandaler kan blive taget i opløbet.   
 

VANDVÆRKET     Hidtil har Voerså Vandværk på Holtbjerg været forskånet for indbrud, men 

midt på sommeren skete det. Lynhurtigt ankom Analy 
Tech Miljølaboratorium og tog prøver af samtlige 
brønde og tanke. Der var heldigvis ikke sket nogen 
form for sabotage på vores drikkevand, men 
driftsleder Tom Hansen mistede en gammel kikkert og 
noget værktøj, så det var nådigt sluppet. Ekstra 
sikkerhedsforanstaltninger er nu etableret på 
vandværket, og forbrugerne kan roligt drikke vand, da 
det er rigtig godt drikkevand vi har i hanerne i 
området.    3 



STENSNÆSSKOLEN: VENSKAB VIA EN FLASKEPOST 

Tekst: Lisbeth Østergaard – klasselærer 2. A 

Når det handler om svenskere og danskere, tænker vi oftest på 
de mange opgør, der altid har hersket mellem de to lande; 
krige, fordomme, interne kampe etc. Men sådan er det 
heldigvis ikke i den lille historie, vi vil fortælle her. Her er det 
nemlig lige det modsatte; leg, latter og venskab. 
Det hele startede d. 24. maj 2011. Indskolingen på Stensnæsskolen havde tværfaglige dage om 
PIRATER. Det mundede ud i, at alle børnene sendte en flaskepost af sted fra havnen i Voerså. Det 
var en blæsende dag med stærk vestenvind, og flaskeposterne skvulpede derudaf. Så var der blot 
tilbage at vente på svar fra eventuelle flaskepost-findere.  
Mandag d. 6. juni 2011 var svenske Carina Löfquist ude at bade på en ø, Måvholmen i Göteborgs 
skærgård. Her fandt hun Rasmus’ flaskepost og gik straks hjem og læste den højt for sin klasse. 
Hun er nemlig lærer på en skole på naboøen, Asperö. Rasmus gik dengang i 1.a, og han og klassen 
modtog med stor glæde og spænding breve og tegninger fra Carina og de 20 børn, som udgjorde 
hele skolen. Flere børn på Stensnæsskolen modtog breve fra både børn og voksne, der havde 
fundet flaskeposter i skærgården, men Rasmus’ flaskepost var den eneste, der førte et besøg med 
sig.  
Det følgende år, blev der sendt breve frem og tilbage mellem de to klasser, og ofte nævnte de 
svenske børn deres ønske om at tage Stena-færgen til Danmark. Og en dag blev det muligt. De 20 
svenske ø-børn havde sammen med deres 3 lærere tjent penge nok til at tage turen fra Asperö til 
Voerså. De ville komme torsdag d. 31. maj.  
 ”Tänk vad en flaskpost kan göra! Nu ska vi få åka till Danmark och få träffa helt nya vänner och 
vi ser verkligen fram emot att få träffa er alla!” 

Det var en fantastisk besked, at skulle give 
børnene i 2.a, og der blev jublet højlydt! 
Med hjælp fra forældre, blev der bagt boller og 
kage, der blev handlet ind og stillet et flot 
dansk frokostbord frem. Eleverne i 2.a bagte 
traditionen tro pølsehorn og pizzasnegle. 
Gymnastiksalen blev med hjælp fra pedellen 
pyntet flot med bøgeblade, og eleverne 
klippede og klistrede svenske og danske flag 

sammen som pynt til bordet. Vores svenske venner ville ankomme med bus til skolen kl. 10, og 
ventetiden var lang. Flere havde haft svært ved at sove og spise morgenmad pga. spænding. Men 
nu rullede bussen ind og alle spænede ud på parkeringspladsen og bød storsmilende alle 20 børn, 
3 lærere samt 10 forældre og bedsteforældre velkommen. Der gik ikke lang tid, før der blev talt, 
grinet og leget trods to forskellige sprog. Måske var der ikke behov for et program for dagen, men 
det var nu alligevel hyggeligt at gå tur ned til åen, være på løb, spille fodbold og ikke mindst spille 
Danmarks skolenationalsport: Rundbold. Dagen gik hurtigt, alt for hurtigt. Flere af klassens 
forældre nåede at komme og hilse på, inden vi vemodigt måtte se bussen køre af sted med vores 
svenske venner kl. 15.30. Vi var alle enige om, at målet næste år bestemt må være at tage turen til 
Asperö i den svenske skærgård. 
Godt nok lever vi i en verden med mobiltelefoner, computere og et utal af forskellige interaktive 
kommunikationsmuligheder, men her er beviset for, at meget kan vindes med den gode gamle 
flaskepost. 
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VÅD SKT. HANS     Borgmester 

Lars Møller kom vidt omkring, da 
han i sin båltale fortalte om hek- 
serier, byudvikling, stavgangspi-
gerne og fokus på mobning. 
I tidligere tider var der en dame 
fra omegnen af Voerså, der blev 
kaldt ”Tolv Maritt”, og hun havde 
specielle evner, som hun udnytte- 

de til både trolddom og hekserier. Hun kunne blandt andet stikke en syl i 
loftet, og på denne måde malke naboens køer ved at mælken kom ud 
gennem hullet i loftet. 
De mange frivillige i Voerså fik et par rosende borgmesterord med på vej- 
en, for alt det der var gang i for øjeblikket. Borgmesteren omtalte også, den 
kommunale støtte til Voerså Byudvikling. 
I øjeblikket var der en del fokus på 
mobning, hvilket var godt, da det var et 
uvæsen, som burde fjernes, og hvis man 
endelig ville gå i dybden og vide noget om 
Voerså, kunne man bare henvende sig til 
stavgangspigerne i byen, der vidste 

”næsten” alt om Voerså; akkurat som Nordjyllands Radio gjorde 
sent forår, da Voerså var den første landsby, der blev sendt 
direkte radioudsendelse fra i en lang kommende række. 

Efter borgmesteren havde holdt sin tale, blev bålet tændt, og 
heksen blev sendt til Bloksbjerg. Alt imens bålet brændte, sejlede 
både rundt på åen med fakler, som blev holdt af børn, der havde 
meldt sig frivilligt. 
Det kendte rockorkester Smokehouse gav den hele armen og 
rokkede i teltet resten af aftenen til ud på de små timer. 
I år faldt Skt. Hans på en lørdag, og det havde fået arrangørerne, 

Voerså Byudvikling og Voerså Bluesklub, til at starte festlighederne om formiddagen, hvor MC-
kørere lagde ud på en tur til Mariager Fjord, for så at 
vende tilbage midt eftermiddag, hvor der var masser 
af børnekonkurrencer med præmier. 
Det store anderace med hele 288 små gule ænder, 
der blev sluppet løs på åen, havde 8 flotte præmier. 

Samtidig sang tre 
småpiger fra YA i 
Voerså smukke sange 
og viser under ledelse 
af Ketty Kjær Pedersen. Pigerne høstede et stort bifald for deres 
flotte sangstemmer. 
Hele dagen var der hoppepude til børnene, gratis motorbådssej- 
lads og Knud Søhane spejderne bagte pandekager over åbent bål. 
Trods lidt byger af og til lykkedes det at få gennemført de mange 
arrangementer med et rimeligt besøgstal. 

Forhåbentlig bliver der et overskud til arrangørerne for bestræbelserne?                                       
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40 ÅR MED BREVDUER     Sidst i juni måned blev Frede Sørensen fra 

Voerså Brevdueforening DAN 0211 JET hyldet med diplom og De Danske 
Brevdueforeningers sølvnål for 40 års medlemskab af foreningen og DDB. 
Begge dele blev overrakt af formand Karsten Larsen.  
I sin tale til Frede Sørensen roste formanden ham for jobbet som 
kurvemand, som Frede Sørensen har bestridt i over 30 år.  
(Kurvemandens job er klargøring af transportkurve til duerne; sørge for 
rengøring samt reparationer og daglig vedligeholdelse af disse.) 

Formanden roste også jubilaren for 
at være meget social og 
pligtopfyldende i brevdueklubben. 
Frede Sørensen fyldte til Skt. Hans 
80 år, men trods sin alder fortsætter han som brevduemand 
med en besætning på 20 par duer, så der kan komme endnu 
flere præmier hjem til dueslaget, foruden de mange, der er 
erobret gennem årene. 
Under normale omstændigheder vil Frede Sørensen helst 
ikke fotograferes, men formanden havde sørget for, ingen 
havde fået noget at vide, og på en ganske almindelig tirsdag 
hvor duerne skulle gøres klar til forsendelse, bad formanden 

om ordet, og her blev Frede Sørensen ”fanget på det forkerte ben”, selv om han sad på en stol. 
Fotografen var hurtig, og Frede Sørensen kom i ”kassen”. 
Efter overrækkelsen indvilgede de fremmødte i at blive fotograferet udenfor, i det dejlige 
sommervejr, og her lod Frede Sørensen sig overtale til at følge med. På billedet ses også tydeligt et 
vist udtryk i ansigtet, der må betegnes som stolthed.  

På de to øverste billeder er det Frede Sørensen og Karsten Larsen. Nederst ses nogle af dagens 
fremmødte medlemmer. Fra venstre Frede Sørensen, Holger Jensen, Karsten Larsen, Harry 
Pedersen, Allan Gade, Henrik Larsen, Harald Pedersen, Gunner Jensen og yngste medlem 25 årige 
Michael Christensen. 
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ÆLDSTE OG YNGSTE     I Voerså Brevdueforening er 

det ingen hemmelighed, at foreningen gerne vil have nye 
og yngre medlemmer. Langt de fleste af medlemmerne 
har passeret de 60 år, men nu er der lys forude. 
Foreningen har fået et nyt medlem på bare 25 år. Navnet 
er Michael Christensen, der er bosat på Krogsvangvej i 
Sørå. 
Michael er en heldig mand. Selvfølgelig koster det noget 
at drive brevduesport, men det er ikke dyrere end anden 
sport. I brevdueforeningen er der fuld forståelse for, 
hvordan man kommer i gang. Hvis man ellers mener 
noget med sporten, er der virkelig hjælp at hente, og det 
har Michael nyt godt af. For det første har det ældste  
medlem, 88 årige Holger Jensen, foræret sin bedste kap- 
flyver væk, der er en 6 årig enkehan, der ikke skal kap- 
flyve mere, men indgå i avlen i Michael Christensens 
dueslag. I skrivende stund er der 9 unger i rederne hos 
formand Karsten Larsen, som Michael får foræret.  
Det nye medlem er startet fra bunden og har foreløbig              
7 avlspar.       
Det har altid været sådan, at uanset hvordan man drejer og vender det, så har der altid været 
”ballade”, når der skulle slagtes duer fra et brevdueslag. Opdrætteren ser hellere duerne indgå i 
avlen et andet sted, end de ender i stegegryden om søndagen, hvor familien bare ”æder” dem, 
uden at tænke på hvor meget avlsarbejde der her gik tabt. 
Forhåbentlig får Michael Christensen snarlig konkurrence i brevduesporten af jævnaldrende, for 
de etablerede medlemmer kan være hårde konkurrenter, men til gengæld er de generøse og øser 
gerne ud af deres viden.  
 

UNG KONCERT I LYNGSÅ KIRKE     Selv om det var ganske unge musikere, der gav koncert, i 

den lune Lyngså kirke torsdag 26. juli, var det alligevel, det såkaldte ”grå guld”, der var i overtal, og 
publikum fik en oplevelsesrig koncertaften ud af det. 
Jakob Sørensen er kendt for flere besøg i både Albæk og Lyngså kirker, men denne aften havde 
han formået at finde tre unge jævnaldrende musikere, så koncerten kunne gennemføres. 
Kirkeklokkerne kaldte til samling kl. 20.00, og det havde omkring 75 personer benyttet sig af. 
Jakob Sørensen bød velkommen, og så var koncerten i gang med et bredt udvalg af danske sange, 
der beskrev det danske land, som man oplever det; grønt, bakket, friskt og inspirerende. 

De unge musikere fortolkede også velkendte 
danske sange, som kommer fra 
Højskolesangbogen samt fra Den Danske 
Salmebog. Derudover blev der spillet egne 
kompositioner, der passede, til den lune 
sommeraften i kirken. 
Ud over Jakob Sørensen på trompet var det Anne 
Sørensen med sang, Rasmus Holm på elklaver og 
Anders Ammitzbøll på kontrabas, der foldede sig 
ud og gav publikum en på opleveren, der 
kvitterede med mange klapsalver. 
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BLUESMUSIK I SOMMERNATTEN      Selv om 

sommertemperaturen ikke var alt for høj lørdag 
aften og nat 21. juli, nød de godt hundrede 
deltagere bluesmusik i fulde drag på kropladsen 
ved åen i Voerså. Folk sad i teltet og vippede med 
tæer og trommede i bordene med fingrene til 
bluesmusik, der nok er noget af det ypperste, der 
optræder med dansk islæt. 
H. P. Lange, Troels Jensen og Hugo Rasmussen 
formåede at få publikum i deres hule hånd lige fra 
starten, og efter hvert nummer var der stort 
bifald. Musikerne var veloplagte, og spillede alle 
de kendte numre samt amerikanske numre fra gademusikere, hvis musik ikke høres så meget i 

Danmark.  
- Vi kunne godt have 
plads til flere i teltet, end 
de godt hundrede, der 
mødte op, fortæller 
formanden for Voerså 
Bluesklub Carsten Gade. 
Vi må nok tage til 
efterretning, at den slags 
arrangementer ikke skal 
ligge lige midt i 

sommerferien, men det må vi evaluere senere. Forhåbentligt bliver der et 
lille overskud til Voerså Byudvikling, der var medarrangør, siger Carsten 
Gade, der ses til højre. 
Inden musikken gik i gang, blev den store grill tændt udenfor teltet, og publikum nød både 
grillmad, musik og dansen til ud på de små nattetimer. 
 

BESØGENDE PÅ HAVNEN     I forbindelse med de mange 

sommeraktiviteter på 
jollehavnen, var der en 
hel del gæster. Gæster 
der ikke specielt gik 
efter aktiviteterne, men 
som havde fundet 
behag ved bare at 
komme ud i den friske 
luft og blev herved en 
del af aktiviteterne.  
Her ses nogle af de 
besøgende. 
Til venstre er det 
Malene Thomsen, der 
lufter familiens Jackie. 
På de andre to fotos er 
det udenbys gæster. 
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NATURAFTEN PÅ NØRGÅRD      Voerså Borgerforening 

var torsdag 2. august gået i samarbejde med restauratør 
Frank Størup, vinspecialist Jette Sørensen, naturvejleder ved 
Frederikshavn Kommune Bo Storm og hjorteavlerparret 
Birgith og Jens Burskov på Nørgård i Voerså, om et 
arrangement af en rigtig familieaften med tur til den 
nærliggende hjortefarm med kronvildt og en tur til 
Strengsholt bæk, der populært blandt lokale kaldes 
Møllebækken. Alt i alt en lille gåtur på 2,5 kilometer. 

Ved hjortefarmen fortalte Jens Burskov om hjorteavl bag hegn, 
og svarede på en del spørgsmål fra de mange interesserede. Bo 
Storm fortalte om områdets flotte natur. 
Efter besøg på hjortefarmen gik turen til Strengsholt bæk ved 
FDF-lejren Møllegården, hvor der i øjeblikket foregår en større 
renovering. Bo Storm fortalte om opgravning af Mølledammen, 
der efterhånden var groet til, og om de mange sving, der er 
blevet lavet på selve bækken, samt fjernelse af den tidligere 
laksetrappe, der alligevel ikke fungerede efter hensigten. 

Området ved Møllebækken er endnu ikke færdigt, men med tiden vil der ved bækken blive 
opstillet både borde og bænke, så det bliver et eftertragtet område at besøge for familier med 
madkurve og naturelskere. 
På Nørgård var der fuld gang i forberedelserne til, 
at de omkring 150 deltagere skulle komme 
tilbage. Her blev der stegt hjorteburgere, 
fremstillet salater af hjemmeavlede grønsager fra 
gården, hældt rødvin op til maden og i teltet 
spillede Flauenskjold Harmonika Orkester. 
Efter hjemkomsten til Nørgård nød deltagerne at 
komme til at sidde ned og nyde både mad, vin og 
musik, mens børnene bagte pandekager over 
åben ild med hjælp fra Knud Søhane spejderne. 
Efter spisningen diskede vinspecialist Jette Sørensen op med indtil flere smagsprøver på flere rød- 
hvid og rosevine. 
Deltagerne havde hver betalt kr. 100 – for arrangementet, og flere var overrasket over, hvad man 
kunne opnå for disse penge.  
 

POKAL OG BRONZEMEDALJER 
Voerså IFs U 12 fodboldpiger deltog i 
uge 31 i Ramsing Cup i Spjald ved 
Ringkøbing. Holdet gjorde det rigtig 
godt og kom hjem med både en flot 
pokal og bronzemedaljer. 
Holder var under ledelse af træner 
Pia Andersen, der fortæller, at der 
blev kørt i tre privatbiler, og pigerne 
havde herlige oplevelser på stedet 
med både svømmehal, fitnesscenter 
og godt kammeratskab. Pigerne er her fotograferet en uge efter hjemkomsten. 
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MUSIK PÅ HAVNEN     Igen i år har 

harmonika-orkestrene fra Flauenskjold og 
Agersted benyttet jollehavnen i Voerså til 
øveaftener på torsdage aftener i juli og 
august. Besøgstallet har været på det jævne 
på grund af vejret, men når der var både 
lunt og tørt, så troppede folk op i stor stil for 
at være med. Torsdag 26. juli var vejret både 
lunt og godt, og teltet var for lille, men pyt 
folk sad gerne udenfor i det gode vejr. 
Mindst 150 besøgende havde en god aften, 
hvor der blev sunget med og vippet med skoene og bare tæer i græsset. 

Voerså Borgerforenings bestyrelsesmedlem-
mer tog del i slæbet med opstilling af telt, 
borde og bænke samt sørgede for at sælge 
kaffe, te, kage, øl, vin og sodavand til absolut 
rimelige priser. 
En del kvinder i byen sponserede 
hjemmelavet rigtig godt kage til disse aftener. 
Da øveaftenerne opstod, var det orkestret fra 
Flauenskjold, der var interesseret i, at komme 
ud i den friske havluft på havnen. 
Besætningen har ikke altid været den samme, 

der er blevet skiftet lidt ud en gang imellem. Orkesterets nuværende 5 medlemmer ses på billedet, 
der blev taget 2. august i forbindelse med naturaften på Nørgård. Fra venstre er det Jørgen Krog 
på trommer, Henning Nielsen på guitar, Else Nørnberg og Finn Mathiasen på harmonika samt Knud 
Erik Larsen på violin. 
 

HOPPEPUDEN ER BØRNENES VEN     Voerså IF ejer en hoppepude, som er utrolig populær 

blandt både piger og drenge ….ja endda 
også voksne tager en gang imellem en 
lille hoppetur på puden. Det giver god 
motion og masser af frisk luft. Alle er 
flinke til at overholde reglerne, for det 
er helt naturligt, at man ikke har sko 
på, når man hopper. 
Hvert år, når Voerså IF afholder idræts- 
uge, er hoppepuden en sikker vinder 
blandt børnene. En elektrisk pumpe 
sørger lynhurtigt for puden er pumpet 
op, og aldrig så snart det er sket, er der 
børn på puden. En rigtig god investe- 
ring foreningen her har foretaget.  
På hoppepuden ses Tine til venstre og 
veninden Sonja, der kommer fra 
Rusland. Sonja taler ud over russisk en 
del dansk, men taler også udmærket 
engelsk. 
10 
  



EKSTRA SIDER 

Voerså Børnehave 
Åbent alle hverdage   
Mandag – torsdag 06.45 – 16.30. Fredag 06.45 – 15.45. Lukkedage: 24. og 31. december. 
 Telefon 98 46 00 42. 
Kontor 98 45 70 42. 
 

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. 
På ikke skoledage er der åbent mandag – torsdag 06.30 – 16.30 og fredag til 16. 
Lukkedage: 24. og 31. december. Telefon 98 45 70 40. 
 

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

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. 
                      

OBS: Det kniber med at holde styr på alle runde fødselsdage m.m. 
Venligst informér Rigmor Sørensen på 98 46 07 07 – 61 70 72 07 eller Vagn Risager på 
98 46 00 20, så ingen bliver glemt. Man er også selv velkommen med mærkedage. 
 
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 postkassen 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< 
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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.             
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. 
Kontakt: Doris Nielsen 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 -. 
 

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.knudsoehane.gruppe.dds.dk< hvornår der er spejdermøder og aktiviteter. 
Ud over hjemmesiden har Knud Søhane også en gruppe på Face Book. DDS Knud Søhane. 
 

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. 
 

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. 
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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, så kontakt Carina Olsen på 28 71 49 69. 
 

Sørå Fodboldgolf 
Agerstedvej 5, 9340 Aså. Banen er åben alle dage fra april til november 09.00 – 21.00.  
Sidste spark er 19.00. I servicehuset er der plads til at nyde den medbragte madkurv og 3. halvleg. 
Kontakt Mogens Brag på 98 85 10 90 for nærmere oplysninger. 
 

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. Bliv ambassadør for sparekassen. 
E – Mail >voersaa@dronspar.dk< 

Telefon Dronninglund 98 84 17 22 – Voerså 98 46 07 22.                        Michael         Susan 
 
 
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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KONTAKTPERSONER 
ALBÆK KIRKE   HELGE M. PEDERSEN  98 86 70 48 
ALBÆK-LYNGSÅ MENIGHEDSRÅD KURT KVESEL   98 86 73 90 
BREVDUEFORENINGEN DAN 0211 JET KARSTEN LARSEN 40 34 16 39 98 46 03 35 
HYGGEKLUBBEN  HANNE KRISTENSEN 20 43 57 80 98 46 01 02 
IMU: INDRE MISSIONS UNGDOM CARINA OLSEN 28 71 49 69 
JAGTCENTER NORD  PER LINDEGÅRD 40 34 80 32 98 40 12 64 
JORDNYDERNE  CARSTEN GADE 21 22 14 25 
KNUD SØHANE SPEJDERNE   BIRGITTE JENSEN  98 40 90 00  
LOKALHISTORISK FORENING  DORIS NIELSEN  98 46 01 41 
LOKALT FORANKREDE SKOLE CHRIS KRAMME 23 98 57 75 98 45 70 62 
LYNGSÅ KIRKE  HELGE M. PEDERSEN  98 86 70 48 
PRÆSTBRO JAGTFORENING  PER LINDEGÅRD 40 43 80 32 98 86 70 32 
STENSNÆSSKOLEN  CHRIS KRAMME 23 98 57 75 98 45 70 62 
SFO  SKOLEFRITIDSORDNINGEN BJØRN THOMSEN  98 46 03 00 
SØRÅ FODBOLDGOLF  MOGENS BRAG  98 85 10 90 
VISENS VENNER  LISE HANSEN  23 70 01 26 98 46 01 26 
VOERSÅ BLUESCLUB  CARSTEN GADE 21 22 14 25 
VOERSÅ BORGERFORENING  RIGMOR SØRENSEN 61 70 72 07  98 46 07 07 
V. BORGERFORENING – HJEMMESIDE KARSTEN GADE 24 27 29 73 98 46 03 63 
VOERSÅ BYUDVIKLING  GYNTHER MØLGÅRD  21 49 43 68 
VOERSÅ BYUDVIKLING – STØTTEGRUPPE TRINE HØIIEN   40 50 09 72 
VOERSÅ BØRNEHAVE  BJØRN THOMSEN  98 46 03 00 
VOERSÅ FISKERLEJE  MOGENS BERG JENSEN  40 27 11 79 98 85 11 79 
VOERSÅ IF BADMINTON  KARSTEN NIELSEN  98 46 02 12 
VOERSÅ IF FODBOLD  OLE KRISTENSEN  20 26 45 92    98 46 01 85  
VOERSÅ IFs VENNER  POUL THOMSEN  21 44 88 46 98 46 00 55 
VOERSÅ IFs KLUBHUS              BJARNE KONGSBAK   98 46 03 24 98 46 02 57 
VOERSÅ KFUM OG KFUK + YA   KETTY KJÆR PEDERSEN  98 46 00 35 
VOERSÅ MISSIONSHUS  SVEND KJÆR PEDERSEN  98 46 00 35 
VOERSÅ MUSEUM       BODIL VEJRUM  61 71 93 62 
VOERSÅ UNGDOMSKLUB  JOHAN BERG JENSEN  30 94 32 41 98 46 02 77 
VOERSÅ WHISTKLUB  FOLMER HANSEN  98 46 01 26 
VOERSÅ WULAN  RENÉ LINDBERG  29 91 04 02 
WUESO SJØW   MICHAEL SCHIOLDAN 51 37 27 39 98 46 00 92 
ANSVARSHAVENDE  FRILEV PEDERSEN  61 78 54 06 98 46 02 06 
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AKTIVITETSKALENDER 1. NOVEMBER 2012 – 31. MARTS 2013 
 

31 okt 14 – 16 Hyggeklubben. Modeshow i Voerså Ifs klubhus v/Brunø Dybvad.  
Lokale modeller: Rigmor Sørensen, Anja Thomsen, Keatty Sørensen og 
Inger Jensen. 

  Alle er velkomne. Kontakt Hanne Kristensen 98 46 01 02. 
 
03 nov 10 – 13 Jagtcenter Nord. Skydning for jagttegnselever. 
03 nov 10 - 12 Knud Søhane. Udlevering af kirsebærtræer i forbindelse med Voerså 

Byudviklings kirsebærprojekt. På pladsen er der tændt bål og der er 
kaffe til at varme sig på.  
Fremvisning af den nyrenoverede plads og lokaler. 

04 nov 10.30 Albæk kirke. ”Alle Helgen”. 
04 nov 14.00 Lyngså kirke. ”Alle Helgen”. 
05 nov 18 – 20 Wueso Sjøw. Bordbestilling v/Anni Hansen 98 46 03 03. 
06 nov 18 – 20 Wueso Sjøw. Bordbestilling V/Anni Hansen 98 46 03 03. 
06 nov 19 – 22 Lokalhistorisk Forening. Voerså Museum med mødeaften, 
  slægtsforskning m.m. 
06 nov 19.00 Albæk kirkehus. Menighedsrådsmøde. Mødet er offentligt. 
07 nov 18 – 20 Wueso Sjøw. Bordbestilling v/Anni Hansen 98 46 03 03. 
07 nov 19.30 NordTV – EXPERT: Voerså IFs klubhus. Omlægning af kanaler/priser + 3  
  nye kanaler. Bedre og billigere internet. 
  Alle er velkomne – debat/spørgsmål m.m. 
  NordTV – EXPERT er vært ved kaffe, øl og vand. 
09 nov 19.00 Wueso Sjøw i hallen. Generalprøve. Billetter kr. 50 – 
  Børn under 10 år – Fri adgang. 
09 nov  Præstbro Jagtforening. Samkørsel til jagtbiografen i Trige. 
  Tilmelding: 30 72 22 64 senest 2. november. Max i alt 12 personer. 
10 nov 18 – 02 Wueso Sjøw i hallen. Billetter a kr. 250 – inkl. entré – bespisning – 
  dansemusik til TREO.  
12. – 16. nov  Stensnæsskolen. Tværfaglig uge. 
13 nov 19 – 22 Lokalhistorisk Forening. Voerså Museum.  
  Museumsinspektør Jens Thidemann fortæller og viser billeder på 
  storskærm af strandede og sunkne skibe på Stensnæs. 
14 nov 19.30 Voerså Missionshus. Bibeltime (Gal. 2 v. 1 – 10) Helge Morre Pedersen. 
18 nov 10.30 Lyngså kirke. Festgudstjeneste v/biskop Henning Toft Bro. 
18. nov 12.00 Lyngså kirkehus. Fest-frokost med efterfølgende taler, sang og musik. 
  Alle er velkomne og der skaffes plads til alle. 
20 nov 19 – 22 Lokalhistorisk Forening. Voerså Museum med mødeaften, 
  slægtsforskning m.m. 
20 nov 18.30 Præstbro Jagtforening. Salonskydning – Rusen 8, Aså. 
21 nov 14 – 16 Hyggeklubben. Voerså Museum. Vitte ”Søndergaard” Christensen,  
  Sæby, fortæller og viser fotos fra et 2 års ophold på Grønland i 
  starten af 1960–erne. 
22 nov 19.00 Lyngså kirke. 1. afdeling af ”Syng julen ind” ved Lise Hansen, Jarl Nor- 
  Nordahl, Claus Søeby og Bjørn Lundby. 
  Efterfølgende i kirkehuset hvor 2. afdeling finder sted med bla.a. lidt 
  lækkert til ganen og lidt friere sang/musikalsk genre. 
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27 nov 19 – 22 Lokalhistorisk Forening. Voerså Museum med mødeaften, 
  slægtsforskning m.m. 
28 nov 18.30 Voerså missionshus. Fællesspisning. Tale v/Bent Kjær Andersen. 
29 nov 14.30 Lyngså kirkehus. Sogneeftermiddag under ledelse af Esther Pedersen. 
  Middelalderarkæolog Ann-Louise Lentz holder foredrag om julen og 
  bringer gamle ting med fra museets arkiver. 
30 nov 7.50 – 11.20 Stensnæsskolen. Juleklippedag. 
 
01 dec Nordtv – EXPERTS gratis julebanko med 11 flotte sponserede præmier 

starter på infokanalen. Alle kan deltage - læs på side 24 hvordan.  
01 dec 09.00 Knud Søhane. Indsamling af aviser og reklamer. 
02 dec 14.00 Julearrangement i hele byen – torvet og hallen. 
04 dec 19 – 22 Lokalhistorisk Forening. Juleafslutning på Voerså Museum.  

Alle medbringer en pakke eller flere til spil.  
Risalamande med kirsebærsovs. 

06 dec 09.45 Lyngså kirke. Dagplejebørn fra hele området deltager i julefortællinger. 
11 dec 18.30 Præstbro Jagtforening. Salonskydning – Rusen 8, Aså. 
12 dec 14 – 16.30 Hyggeklubben. Voerså IFs klubhus. YA går Luciaoptog. Konkurrencer 
  v/sognepræst Helge Morre Pedersen samt Juleevangeliet. 
12 dec 19.30 Voerså missionshus. Bibeltime. Gal.2,11-21 v/Svend H. 
16 dec 14.30 Lyngså kirke. Minikonfirmand-afslutning/Luciafest. 
  Efterfølgende i kirkehuset med æbleskiver m.m. gamle julelege om 
  juletræet samt uddeling af juleposer til børnene. 
18 dec 09.30 Lyngså kirke. Voerså Børnehave hører om julens historie. 
  Efterfølgende pynter børnene kirkehusets juletræ og drikker 
  saftevand og spiser andet mundgodt. 
18 dec 19.00 Albæk kirke. Julekirkecafé samt sang ved kirkesanger Dina Flyvbjerg 
  og musikskoleelever. Kaffe, julebag og samvær – julestemning.  
19 dec 7.50 – 11.20 Stensnæsskolen. Juleafslutning. 
19 dec 14.30 Voerså missionshus. YAs juleafslutning med juletræ. 
20 dec  Stensnæsskolen. Juleferie til og med tirsdag 1. januar 2013. 
 

GLÆDELIG JUL  

OG 

GODT NYTÅR TIL ALLE 

 

31 dec 23.30 Lyngså kirke. Midnatsgudstjeneste. Kirkebilen kører 98 86 42 14. 
 
08 jan 19 – 22 Lokalhistorisk Forening. Voerså Museum med mødeaften, 
  slægtsforskning m.m. 
09 jan 19.30 Voerså missionshus. Bibeltime hos Ketty og Svend K. Pedersen. 
15 jan 18.30 Præstbro Jagtforening. Salonskydning – Rusen 8, Aså. 
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15 jan 19 – 22 Lokalhistorisk Forening. Voerså Museum med mødeaften, 
  slægtsforskning m.m. 
19. jan 09.00 Præstbro Jagtforening. Rævejagt. Mødested er den gamle tankstation 
  (TEXACO) i Voerså. Afslutning med gule ærter og en lille en til halsen. 
22 jan 19 – 22 Lokalhistorisk Forening. Voerså Museum med mødeaften, 
  slægtsforskning m.m. 
23. jan 19.30 Voerså missionshus. Generalforsamling. 
29 jan 19 – 22 Lokalhistorisk Forening. Voerså Museum med mødeaften, 
  slægtsforskning m.m. 
30 jan 14 – 16 Hyggeklubben. Musikunderholdning i Voerså IFs klubhus. 
 
05 feb 19 – 22 Lokalhistorisk Forening. Voerså Museum med mødeaften, 
  slægtsforskning m.m. 
05 feb 19.30 Voerså missionshus. Missionsuge. Johnny Søndberg Madsen, Torslev. 
06 feb 19.30 Voerså missionshus. Missionsuge. Finn Mikkelsen, Brønderslev. 
07 feb 19.30 Voerså missionshus. Missionsuge. Mette Volsgaard, Skæve. 
11 – 15 feb  Stensnæsskolen. Tværfaglig uge. 
12 feb 19 – 22 Lokalhistorisk Forening. Voerså Museum med mødeaften, 
  slægtsforskning m.m. 
13 feb 14.30 Voerså missionshus. YAs fastelavnsfest og forældremøde. 
14 feb ? Præstbro Jagtforening. Trofæ – foredragsaften med besøg i en unik 
  samling med jagtoplevelser. Tilmelding senest 10. februar på 

 72 24 66 88 
14 feb 18.30 Stensnæsskolen. Skolefest til ca. 22.30. 
Uge 8  Stensnæsskolen. Vinterferie (16. – 24. februar) 
19 feb 19 – 22 lokalhistorisk Forening. Voerså Museum med mødeaften, 
  slægtsforskning m.m. 
20 feb 14 – 16 Hyggeklubben. Voerså IFs klubhus. Gynther Mølgård spiller, synger 
  og fortæller små sjove historier. 
20 feb 19.30 Voerså missionshus. Bibeltime v/Ketty Kjær Pedersen. 
21. feb 19.30 Præstbro Jagtforening. Generalforsamling på Jagtcenter Nord. 
26 feb 18.30 Præstbro Jagtforening. Salonskydning – Rusen 8, Aså. 
26 feb 19 – 22 Lokalhistorisk Forening. Voerså Museum med mødeaften, 
  slægtsforskning m.m. 
27 feb 13.00 Knud Søhane. Grupperådsmøde – generalforsamling. 
   
01 mar 7.50 – 11.20 Stensnæsskolen. Trivselsdag. 
06 mar 19.30 Voerså missionshus. Møde v/ Kristian Nielsen, Aså.  
13 mar 14 – 16 Hyggeklubben. Voerså IFs klubhus. Modeopvisning ved 
  Røde Kors, Sæby, og deres egne modeller. 
20 mar 19.00 Voerså Vandværk I/S. Generalforsamling i Voerså IFs klubhus. 
26 mar 19 – 22 Lokalhistorisk Forening. Voerså Museum. Generalforsamling. 
 
17 apr 14 – 16 Hyggeklubben. Voerså IFs klubhus. Bankospil. Der spilles om egne 
  medbragte pakker + sponserede gaver. 
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