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MODESHOW     Hyggeklubben er efterhånden ved at være kendt for at 

arrangere modeshow for ældre damer. Ældre mænd tør slet ikke møde op til 
arrangementer af den slags – i hvert fald ikke i Voerså. Onsdag 26. oktober 
var det tid igen i Voerså IFs klubhus hvor Den Mobile Butik fra Elling havde 
alt moderne tøj til både efterår og vinter. Fire lokale ”modeller”, Keatty 

Sørensen, Anja Thomsen, Inger Jensen og 
Rigmor Sørensen, der alle efterhånden er vant 
til catwalk, klarede opgaverne flot. 
De frivillige, der driver Hyggeklubben, havde 
sørget for nogle af de ældre damer kunne 
komme både frem og tilbage og havde 
arrangeret et godt kaffebord med blødt brød. 
Efter modeshowet blev der handlet rigeligt ind 
til både sig selv og julegaver, så der kom gang i 
bæreposerne. 
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HALLOWEEN FYLDTE KIRKEN      Den anderledes 

form for kirkegang må åbenbart tiltale folk, for år efter år 
fyldes Albæk kirke, når der fejres Halloween. Sidste gang 
var det torsdag 27. oktober, og graveren ved kirken, 
Trille Houmann, havde ”pyntet” kirken til ukendelighed, 
der gav en både uhyggelig, men også en rigtig god 
Halloweenstemning. Der var spøgelser i alle størrelser på 
kirkegården og inde i kirken, der satte sit præg på, de 

mindste af børnene, 
der heller ikke var helt 
tryg ved diverse for -
mer for lydeffekter i 
våbenhus og kirke. 
For at komme ind i kirken skulle alle igennem en labyrint i våbenhuset, 
der bestod af nedhængende spindelvæv fra loftet, sorte plaststrimler, 
edderkopper, græskar med lys, diverse uhyggelige figurer, halmballer og 
tændte stearinlys, der gav en dunkel belysning. 

Sognepræst Helge M. Pedersen fortalte hvorfor, der fejres Halloween, som er en skik, der i nyere tid er 
kommet fra Nordamerika. YA-erne satte sit præg på festlighederne ved alle at være klædt ud som 
spøgelser, og minikonfirmanderne, der er børn som går i 3. klasse på Stensnæsskolen, underholdt med sang 
og dans ved kirkens alter. 
Inden festlighederne begyndte i kirken, var alle i Mølholt Forsamlingshus, hvor Albæk-Lyngså menighedsråd 
havde budt på aftensmad, der bestod af pastaskruer med kødsovs. Her var 130 mødt frem.  
 

STORM OG HØJVANDE     Midt i december  

2011 havde et par storme raset over Nordjylland 
med en del skader til følge. Vandet stod højt i åen, 
og det ses på billedet til højre, der er taget lige 
neden for fugletårnet lørdag 10. december om 
formiddagen. Åen løber mod højre, men det ses 
tydeligt, at den er gået voldsomt over sine bredder. 
Engene nord for åen var oversvømmet, og det havde 
rigtig mange fugle glæde af, da de rastede og 
fouragerede på det lave vand. 
Som barn husker undertegnede, at det kan blive 
meget værre endnu. Isen brød op, og vandet stod højt under broen, der går over åen i forbindelse med 
Østkystvejen. Kun en ½ meter manglede der, inden vandet kunne løbe over vejen.                           
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HYGGEKLUBBEN PÅ MUSEUM      35 ældre var troppet op på Voerså Museum for at høre 

lokalhistoriske fortællinger onsdag 16. november. 
Det var Hyggeklubbens frivillige, 
der stod for arrangementet og 
havde inviteret ældre fra hele 
lokalområdet til en eftermiddag 
med hygge, fortællinger, billeder 
og masser af godt kaffe med 
blødt brød. 
Thorkild Søndergård fortalte om 
sit liv i flere afdelinger fra sin 
barndom som enebarn, skoletid, 
soldatertid og fungerende som 
hjælper på fødegården 
Søndergård i Try. Mange års an- 
sættelse ved toldvæsenet både i 
Helsingør, Frederikshavn og 
store dele af Vendsyssel samt sin 
funktion som nuværende 
pensionist, hvor det i starten var 

Ældrerådet på Ældrecenteret i Sæby, der blev brugt en del tid på. Nu er det lokalt forfatterskab, kasserer i 
Saltlandets Historiske Forening, gravstensregistrering, fotografering, foredrag og computere der sluger det 
meste af hans tid. 

Den anden foredrags- 
holder, Frilev Emil Peder- 
sen, fortalte om et par 
strandinger på Stensnæs, 
for omkring 150 år siden. 
Beretningerne var fra 
efterårstiden, hvor der 
var mørkt, ingen elek- 
trisk lys, ingen fyr eller 
fyrskibe at se på grund af 
vejret hvor himmel og 
hav stod i et. Sømands- 
koner der blev enker 
med en børneflok, sønner der ville være sømænd som deres far, lokale redningsfolk 
der blev hædret af Indenrigsministeriet og til slut om den lokale dødsdromkører, 
Jacob Jacobsen, fra Lyngså, der fungerede og optrådte i 1950-erne både på 
Dyrehavsbakken, flere tivolis samt diverse markeder hvoraf blandt andet en del var i 
Vendsyssel. 
Flere af de ældre kendte dødsdromkøreren, og et par af kvinderne fra Lyngså fortalte 

da også, at de engang var inviteret ind og se forestillingen. 
Begge foredragsholdere understøttede sine foredrag med en del billeder, som de ældre kunne nikke 
genkendende til. 
Hyggeklubbens daglige leder, Hanne Kristensen, bød både velkommen og afsluttede dagen.  
Øverst er nogle af de frivillige damer, der driver Hyggeklubben, fotograferet sammen med foredragsholder 
Thorkild Søndergård udenfor museet. Fra venstre er det Margit Pedersen, Thorkild Søndergård, begge 
Sæby, Birthe Christensen, Badskær, Inger Jensen, Voerså, Edith Carlsen, Understed, Sofie Knøsen og Hanne 
Kristensen, begge Voerså. Til venstre er det den frivillige leder Hanne Kristensen. Til højre ses nogle af 
damerne inden foredragene, der havde travlt med at fortælle hinanden nyheder. De to nærmeste er Ingrid 
Christiansen fra Lyngså og Ebba Thorndal fra Voerså.                                   
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KRIGSAFTEN PÅ MUSEET     For anden gang  i 

år besøgte projektansat ved Bangsbo Fort i Frede- 
rikshavn, Kenneth Kristensen, Voerså Museum for at 
holde foredrag. Begge gange har det drejet sig om 
anden verdenskrig, og den tyske besættelse af 
Danmark i årene 1940 – 45. 
Andet besøg var tirsdag 22. november, og her 
drejede foredraget sig om tyske soldaters egne fotos 
fra deres ophold i Frederikshavn og omegn. Omkring 
150 fotos, der først indenfor de sidste ti år er kom- 
met fortet i hænde, viste Kenneth Kristensen på 
stort lærred med masser af sjove finurlige forklaringer om blandt andet tyske soldater, der blev opstillet på 
rad og række i Danmarksgade hvert år 20. april, når führeren, Adolf Hitler, havde fødselsdag. Det vakte 
bevågenhed hos modstandsbevægelsen, der benyttede ”forestillingen” til at finde ud af hvor mange 
soldater, der var i Frederikshavn og fra hvilke værn. 
Foredragsholderen fortalte også om, den store transit-trafik af tyske tropper, der blev udskibet til Norge fra 
Frederikshavn, om engelske bombninger af disse troppeskibe, modstandsbevægelsens udlægninger af 
miner udenfor havnen, og om hvilken skræk de tyske soldater havde for at blive stuvet ned i lasten under 
disse transporter. 
En anden ting som tilhørerne bed mærke i, var de tyske propagandafotos, som i virkeligheden slet ikke 
holdt stik. De flotte skibe, fly, og uniformer på fotos viste en hel anden virkelighed, end den soldaterne 
oplevede. På de mange fotos, sås de tyske soldater i helt dagligdags situationer som kartoffelskrælning, 
gymnastik, fodboldspil til hurtigt sammenflikkede træmål, sove på halm i en idrætshal, eksercits, 
marchture, ensomme vagter samt mange andre dagligdags situationer.    

De omkring 40 fremmødte fyldte godt op 
på det lille museum, og var lutter lydhør på 
den spændende foredragsholder.  
På et tidspunkt blev der uro i salen, da 
foredragsholderen viste et foto af tre tyske 
officerer, der sandsynligvis var fotograferet 
af en kollega et eller andet sted i området. 
Kenneth Kristensen vidste ikke selv hvor, 
men her kunne nogle af de indfødte 
tilhørere fortælle, at billedet var taget i 
Voerså Kros have med glasverandaen som 
baggrund. Voerså Kro nedbrændte i 2006, 
og det store træ, som officererne står 
foran, kunne flere fortælle om, at de havde 
klatret rundt i som børn.  

Tilhørerne var ivrige for at få Kenneth Kristensen til at komme igen med et nyt 
foredrag senere, og det lovede han bestemt. Bestyrelsen bag Voerså Museum 
betragtede dette som en for tidlig julegave, og glæder sig allerede til han kommer 
igen. 
Kenneth Kristensens tur til Voerså var bestemt ikke forgæves. En ældre dame havde i 
flere år gemt en tysk politistav fra krigens tid. Staven var fremstillet i træ og med et 
eller andet tungt metal monteret indeni, der kunne give en ordentlig en på 
”goda´en”.  En anden tilhører havde syv uniforms-emblemer gemt i lommen, som 
foredragsholderen også fik med hjem til Bangsbo Fort, hvor effekterne vil indgå i en 
udstilling på et eller andet tidspunkt. 
Øverst ses Kenneth Kristensen under sit foredrag. I midten 3 officerer i kroens have. 
Bemærk officeren i midten bærer jernkors på venstre bryst, og til sidst to jernkors 
som foredragsholderen fik med hjem til Bangsbo Fort.   
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JULEN KOM I REGN OG STORM 
Det er ganske vist ikke lige tiden at skrive om 
jul, men sidste år havde vi det flotteste optog 
gennem byen med 13 ridende piger og damer 
på ponyer og heste samt julemanden i pony- 
vogn. Forrest i optoget gik Jens i korte bukser 
med Knud Søhanes fane. Flot var det, og 
optoget gik igennem hele den planlagte rute. 
Synd var det at der var et trælst stormvejr, og 
et par byger kom der også, hvilket sikkert 
gjorde, at ikke så mange deltog i dansen om 
juletræet på torvet. Mange fik sikkert heller 
ikke set, det flotte optog på grund af vejret. 

Trille Houmann havde gjort et godt stykke 
arbejde for at få så mange ridende med i 
optoget som muligt – og det lykkedes. Ros til 
Trille, der ses til venstre, for den indsats. 

I hallen delte julemanden mere end 100 poser ud til børnene, og i alt 
var der mere end to hundrede mennesker, der havde trodset, det 
kraftigt stormende blæsevejr. 
Regner Jensen og Michael Gadekær vandt hver rødvin og juleand på 
borgerforeningens kontingentlodtrækning, og Tina Sørensen vandt 
Høkerens sidste vin i Voerså Bladet, med det rigtige svar på 15 år. 
Pigerne til højre er Patricia 
Mølgård og Randi Langeland, 
der lige har nydt både æble- 
skiver og sodavand. 
Desværre havde flere kræm- 
mere meldt afbud p.g.a. syg- 
dom og andre forhindringer.  

Ros til Knud Søhane spejderne, Voerså IF, YA  fra Voerså Missions- 
hus, Den lokalt forankrede folkeskole og Voerså Borgerforening for 
et flot arrangement. 
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KRAFT-VARMEVÆRKET 
Trods en hovedreparation af Voerså 
Varmeværks motor på kr. 700.000 –, kom 
værket ud af regnskabsåret med et 
overskud kr. på 70.666 -. Det fortalte 
formand Johan Berg Jensen i sin beretning, 
da værket afholdt generalforsamling i 
Voerså IFs klubhus tirsdag 29. november. 
Den store varmemotor skal hovedrepare- 
res, hver gang den passerer 30 000 drifts- 
timer, og selv om den intet fejlede, er det 
for at imødekomme eventuelle driftsfor- 
styrrelser til forbrugerne, at reparationen 
fandt sted. 

For andet år i træk blev varmeprisen 
til forbrugerne sænket, og formanden 
havde endnu en glædelig meddelelse, 
og det var, at varmeværket, der er fra 
1993, er gældfri i år 2013. 
På værket er der kommet nyt gulv, på 
grund af de gamle fliser havde arbej- 
det sig løse, og 1. december 2011 
startede håndværkerne med, at skifte 
de gamle varmemålere ud med nyere 
og tidssvarende hos forbrugerne. På 
de nye målere, kan der blandt andet 
måles, om der er utætheder i syste- 
met hos forbrugerne. Udskiftningen af 
målerne er uden udgifter for, den 

enkelte forbruger og afsluttes omkring slutningen af marts måned. 
Nyvalgt til bestyrelsen blev Jeppe Jakobsen i stedet for Kasper Nielsen. Den øvrige bestyrelse består af Jørn 
F. Christiansen, Paw Kristensen, Brian Mølgård og Johan Berg Jensen.  
Suppleanter blev Kasper Nielsen og Folmer Hansen. 
På det øverste billede, er det driftsleder Kaj ”Ågård” Jensen, der justerer på instrumenterne. Den store 
grønne metalklods er varmeværkets motor, der sørger for, at det meste af byen bliver opvarmet. 
Til dem der endnu aldrig har været på varmeværket, kan vi fortælle, at der ser rigtig godt ud oppe på 
Kringelhedevej 17 b. Der er alt velholdt og ser ud som nyt, trods det at værket snart fylder 20 år. Rent og 
pænt over det hele. Stor ros til varmeværkets bestyrelse for det.  
 

WHISTKLUBBEN     Klubben afholdt mandag 19. december juleafslutning i 

Voerså IFs klubhus efter at have spillet hver mandag siden september. På ef- 
terårets generalforsamling blev indført et nyt system, hvor den der havde flest 
point til jul, og når sæsonen sluttede ved sommertids begyndelse, kunne 
smykke sig med titlen ”KLØR KONGE”. Bent Hågen Jensen blev den første, der 
kan smykke sig med denne titel. Bent har også fortjent det, for han havde haft 
en mødeprocent på 100. Hvis man ikke møder op, kan man heller ikke score 
point – det er ganske ligetil. 
Inden spillet gik i gang til juleafslutningen, fortalte formand Folmer Hansen, at 
mødeprocenten i efteråret har været høj. Om det skyldes jagten på titlen skal 
være usagt, men det kunne være en af grundene? 
Alle er i øvrigt velkomne til at deltage – både øvede og uøvede.                   BENT HÅGEN JENSEN 
Hele vintersæsonen spilles der i Voerså IFs klubhus hver mandag 19.00. 
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KRØNIKEN     Albert Nielsen er siden sin pure ungdom i folkemunde 

blevet kaldt pastor Pedersen. – lidt selvforskyldt ganske vist, men han 
har heller ikke noget imod det. 
Her kommer en lille sand historie, der stammer tilbage fra midten af 
1960-erne. 
Alberts far, Jens Nielsen, var kommet på sygehuset, og en dag Albert 
ville besøge ham, valgte han at tage rutebilen til Dronninglund Sygehus. 
Rutebilen holdt på den daværende busholdeplads lige udenfor 
missionshuset. Da Albert var på vej op ad bakken på Havnevej, 
begyndte bussen at køre. Albert satte i løb, og da han var oppe på siden 
af den, råbte han. – Håld, håld. – Vi ska da osse ha pastor Per´sen med. 
Bussen stoppede, og Albert satte sig ind bag chaufføren og begyndte at 
læse i en avis. Efter nogle minutter henvendte Albert sig til chaufføren 
og spurgte. – Hvårfor tjy´er vi in. – Jamen du sagde, vi også skulle have 
pastor Pedersen med. – Jamen det ær da mæ, sagde Albert, og bussen 
satte i gang.  
 

SPIL I LOKALHISTORISK     Ligesom mange andre 

steder afholdes der også juleafslutning i Lokalhistorisk For- 
ening for Voerså og Omegn. Lokalhistorien holder til på 
Voerså Museum, og 6. december var der afslutning. Hvert 
år medbringer alle en del pakker, der bliver solgt på 
amerikansk lotteri til fordel for lokalhistorien. Sidste år var 
22 personer mødt frem, og ca. 50 pakker var der at spille 
om. I pakkerne var der alt muligt fra en flot pedalspand til 
nisser, lys, servietter, pynteting til julen samt en hel masse 
andre nyttige ting og sager. 

Sofie Knøsen mødte op med masser af 
varme æbleskiver og hertil jordbærmar- 
melade og flormelis. Keatty Sørensen 
havde lavet risalamanden med kirsebærsovs. Risalamanden var virkelig god, og Keatty 
høstede da også stor anerkendelse for sin kogekunst. 3 personer var heldige og finde en 
mandel i risalamanden og fik hver sin flotte præmie.    
På det øverste foto er det Doris Nielsen, der styrer løjerne med amerikansk lotteri. Til 
venstre er det Jane Berg Jensen, der vandt den flotte pedalspand i rustfrit stål. 

Fotos: Thorkild Søndergård 
 

LYS TIL HAVNEN     Onsdag 28. december kunne 

Nordjyske Stiftstidende meddele, at der nu kommer gadelys fra 
Østkystvejen og ned til jollehavnen, der er en strækning på 
omkring 700 meter. Voerså-boerne har længe haft dette ønske, 
men der skulle gå 28 år, inden det sker, for havnen er fra 1983. 
Teknisk udvalg i Frederikshavn Kommune har frigivet penge, fra 
den såkaldte dispositionspulje, der skal gå til en række 
projekter rundt om i kommunen – og altså blandt andet til 
belysning til Voerså Havn. 
Udover belysningen til havnen i Voerså skal pengene fra puljen gå til belysning på Nordøststien ved 
Frederikshavn, oprydning i banehaven i Skagen, asfaltering af Engvej i Aalbæk, fjernelse af vejbump i Voerså 
og Lyngså samt bearbejdning af et friareal ved Retfærdigheden i Algade i Sæby. 
Til Voerså alene tilflyder der kr. 305.000 – fra puljen, mens hele puljen rummer kr. 2,3 millioner. 
Billedet er taget 8. november 2011 fra havnen ind mod byen. Det eneste lys der ses er lysene fra 
gadelygterne og på bilen. (I bilen Bent Hågen Jensen)          
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JULEØNSKE     I skrivende 

stund (8. december 2011) vides 
endnu ikke, om ønsket er gået i 
opfyldelse, men Lokalhistorisk 
Forening for Voerså og Omegn 
har i længere tid gjort brug af 
foredragsholdere udefra. 
Det vil foreningen også gerne 
fortsætte med, for besøgstallene 
på museet viser jo, at der er et 
behov. Når emnerne er interes- 
sante nok, bliver det lille museum 
fyldt til sidste plads. 
Foredrag og visning af fotos kan 
nogle af foreningens egne med- 
 lemmer også godt selv klare, men problemet er hver gang en projektor til at vise billeder med. Et foredrag 
uden billeder er det samme som en flok billeder uden fortællinger – begge dele hører sammen. 
Den lille forening kæmper hvert år med en varmeregning i omegnen af 16 – 20.000 – kroner, alt afhængig 
af hvor streng vinteren har vejret, og er derfor spændt hårdt for rent økonomisk. Derfor blev der 3. decem- 
ber sendt løbesedler ud i byen med anmodning om støtte til indkøb af en projektor med tilhørende USB 
nøgle, lærred, kabler, laserpegepind og andet tilbehør, der løber op i omkring 4.000 – kroner. Ud over 
løbesedler til private er der udsendt anmodning om støtte fra erhvervsdrivende og firmaer. Alle beløb – 
små som store – vil blive modtaget med tak. 
Indbetalinger kan ske på homebanking eller ved et besøg i en af Dronninglund Sparekasses afdelinger. 
Kontonummeret er 9044 0001258117. 
I forbindelse med museet findes en større stak fotos og postkort, og på et par mødeaftener er den omtalte 
projektor blevet demonstreret med stor succes, og Lokalhistorisk Forening vil forfærdelig gerne beholde 
den. Et postkort som dette var et af billederne, der er blevet vist på en mødeaften på stort lærred. Kortet er 
sendt fra J. C. Carlsen og hustru i Sæby til bager Krogh i Asaa 30. december 1911. Den tomme grund på 
kortet er hvor Høkerens nu nedlagte forretning ligger. Forretning blev bygget af købmand Madsen i 1915.  
 

PROJEKTOR EN REALITET     Midt i december besluttede 

bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening om at søge hjælp til en 
projektor med tilbehør. Der blev udsendt løbesedler i byen og til 
diverse firmaer med ønsket om støtte. Både firmaer og private 
reagerede straks, og med større beløb fra blandt andet Vanggaard 
Fonden i Sæby, Dronninglund Sparekasse og Købmandsgården i 
Lyngså er målet kr. 4.000 – nu nået. Det blev endda til lidt mere, 
men de sidste penge kan foreningen sagtens få brug for til et nyt 
fremviserlærred.  

Projektoren er ind- 
købt og er så sne- 
dig indrettet, at 
den kan køre uden 
pc-er.  
Gamle billeder som disse fra Voerså, der er vist på siden, 
lægges ind på en USB nøgle, og med lidt teknisk snilde kan 
de vises i større format på stort lærred. Dette vil også være 
en fordel, når foredragsholdere udefra kommer på museet. 
De behøver slet ikke slæbe så meget udstyr med 
hjemmefra længere. 

Lokalhistorisk Forening vil her igennem gerne rette en stor tak til alle, som har støttet projektet. 
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LUCIAOPTOG I HYGGEKLUBBEN        I flere år har børnene fra YA 

i Voerså missionshus optrådt med Luciaoptog for de ældre, i den gamle 
Albæk Kommune. 
Luciaoptoget onsdag 7. december bestod af 12 piger i alderen fra 6 – 13 
år. Under normale omstændigheder er der flere i optoget, men YA-
børnenes daglige leder, Ketty Kjær Pedersen, fortalte, at nogle af børnene 
var blevet forhindret, andre var syge, men optoget var flot endda og 
anført af Maja Mølgård. 

Hyggeklubbens 
juleafslutning 
fandt sted i Voerså 
IFs klubhus, som 
er klubbens faste 
tilholdssted, og 
her var der mødt 
25 ældre op til 
kaffe, gløgg, 
æbleskiver og 
småkager. For de 
fleste fremmødtes vedkommende var, at de alle er 

tilknyttet Den Kommunale Dagpleje i Frederikshavn Kommune og har lidt svært ved at komme rundt. Her 
kommer Hyggeklubbens frivillige ind i billedet, og 
de frivillige består af efterlønnere eller 
pensionister, der i arbejdsårene har været ansat i 
Hjemmeplejen, og godt kender til problemerne for 
dem der er svagelige og ældre. De frivillige består 
af syv damer og en herre, der sørger for et 
månedligt arrangement for de ældre, og transport 
for dem der ikke kan komme frem og tilbage. Den 
ene herre, Erik Jensen, har ikke været tilknyttet 
Hjemmeplejen, men er gift med en af de frivillige 
damer (Inger Jensen) og fungerer som chauffør. 
Sognepræst Helge Morre Pedersen spillede også en rolle i dagens juleafslutning. Sognepræsten fortalte 
historier for børnene om Emil, der lavede skarnsstreger. Bagefter arrangerede han konkurrencer YA-
børnene imellem, og det samme med de voksne. 
For indsatsen fik YA-børnene hver en pose godter at gå hjem på, og til slut læste sognepræsten 
juleevangeliet. 
Hyggeklubben blev startet for få år siden på initiativ af Hanne Kristensen, Voerså og Margith Pedersen, 
Lyngså, nu Sæby. Begge er stadig med, og Hyggeklubben klarer sig alene med private sponsorater. 
 

VEJBUMP FJERNES     Lige før jul kom meddelelsen 

om, at Teknisk Udvalg i Frederikshavn Kommune havde 
frigivet kr. 305.000 – til belysning på Havstokken ned til 
jollehavnen og til fjernelse af de 6 vejbump, som findes 
gennem Voerså by. 
Vejbumpene har været til stor irritation for borgere, der 
bor tæt op ad Østkystvejen, på grund af vægge der 
ryster og revner, billeder på vægge der falder ned, og 
støj når bilerne kørte over bumpene – især når det var 
bus- og lastbiler. 
Voerså Borgerforenings bestyrelse anbefaler nu i stedet 
chikaner ved byens indfaldsveje – eksempelvis som der er blevet lavet i nabobyen Præstbro. 
Billedet viser bumpet ud for den gamle krogrund.          9 
 



FISKERLEJET     Det lille underskud var til 

at leve med, da det hovedsagelig skyldtes 
udgifter og vedligeholdelse til en ny bådebro, 
der blev anlagt i foråret. Den gamle bådebro, 
der var fra 1983, var saneringsmoden og 
udtjent, fortalte formanden for Voerså 
Fiskerleje, Mogens Berg Jensen, da der 29. 
november blev afholdt generalforsamling i 
klubhuset på havnen. 
I sin beretning sagde formanden også, at der 
er plads til 130 joller og både i havnen, hvor 
der for tiden kun er fem ledige pladser. I alt 
er der 34 redskabs- og fiskehuse, og der er 
ikke planer om at bygge nye. Her er der en venteliste på 20, der har lagt billet ind på at overtage et hus med 
tiden. 

Herudover havde lodsejere med grunde, der grænser ned 
til åen, fået stemmeret. Indsejlingen udenfor molerne var 
blevet uddybet, og et gammelt ophalerspil var blevet 
fjernet. En ny oplagringsplads til joller og både ved 
havnens legeplads var blevet taget i brug, 300 
gæstesejlere havde i løbet af året besøgt havnen, og 
fiskerlejets egne medlemmer havde afholdt grillparty på 
havnen. To harmonikaorkestre havde i løbet af sommeren 
brugt havnen til øveaftener i samarbejde med borger- 
foreningen, der også havde afviklet kræmmermarked og 
børnefest på havnen. 

Regnskabet viste en omsætning på kr. 281.000 -, hvilket er lidt lavere end sidste sæson. Omkostningerne 
udgjorde kr. 242.000 -, og det er kr. 103.000 – højere end sidste år, blandt andet på grund af den nye 
bådebro. Efter afskrivninger og renter udgør årets resultat et minus på kr. 2.000 -. 

Budgettet for 2011/2012 viser også et underskud 
på kr. 2.000 -. Dette til trods for stigning i 
bådpladsleje og husleje, for det kommende år. 
Det skyldes en ny aftale om havneleje pålagt af 
Frederikshavn Kommune, hvor alle omkost -
ninger påføres havnens medlemmer. 
Nyvalgt til bestyrelsen blev Henning Brøndum og 
Arne Lemming i stedet for Ernst Madsen og 
Bjarne Nielsen. Resten af bestyrelsen består af 
Mogens Berg Jensen, John Vognsen, Bjarne 
Mechlenburg, Ejvind Pedersen og Morten 
Nielsen. Suppleanter blev Ernst Madsen og 

Gynther Mølgård. 
 

VEJBUMPENE     Hvor var det nu, de lå henne? Om kort 

tid er de borte, og med vejbump er det som med alt muligt 
andet – når de er væk, går de hurtigt i glemmebogen. En 
dag i januar kørte undertegnede en tur i bil på Østkystvejen, 
for at registrere hvor det var, de 6 bump lå placeret. Det var 
Østkystvejen ud for 309 – 329 – mellem 318 og 320 – ud for 
kropladsen – 354 og det sydligste mellem 362 og 364. På 
billedet ses vejbumpet ud for hvor den tidligere Voerså Kro 
engang lå.            
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VOERSÅ IF – INDENDØRS FODBOLD 

Voerså IFs indendørs fodboldhold har for nogle 
holds vedkommende klaret sig rigtig flot i 
turneringerne, mens andre har deltaget efter 
bedste evne, og gjort hvad de nu kunne. Det er 
måske ikke blevet til så mange point, men de har 
været med og fået oplevelserne sammen med 
kammeratskabet. 
Flagskibet må være herreseniorernes førstehold, 
der næsten har vundet alt, hvad de har deltaget i. 
I JBUs turnering gjorde de rent bord i B rækken, 
trods det at der på flere af modstandernes hold 
deltog tidligere superligaspillere. Nu er inden- og 
udendørs fodbold ikke helt det samme, men alligevel flot klaret. Desuden har holdet vundet Aså Boldklubs 
præmieturnering, og i januars Lyngså-turnering vandt holdet den bedste række (A). 
Holdet ses øverst til venstre, og fra venstre er det Janus Friis, Mads Bock, Allan Olsen, Kasper Kristensen og 
Lars Berg. Ham der altid ”er på tværs” er Carsten Gade – og det skyldes ene og alene, han er den mindste 
og letteste og nemmest at løfte fra gulvet. (Foto: Elly Olsen) 

 I hallen er der af og til i vinterperioden henlagt stæv- 
ner, hvor hvert hold typisk spiller cirka 5 – 6 kampe. 
Søndag 8. januar var et af disse stævner, og her var 
det Voerså IFs U 13 og U 18 piger, der var i kamp i JBU 
turneringen. 

Disse 3 billeder er alle U 13 pigerne på hjemmebanen. 
Når der er stævner i hallen, er det som regel kun 
vores egne spillere, trænere og nogle få pårørende 
der møder op. Voerså IFs ungdom savner lidt 
opbakning – i hvert fald når de er på hjemmebane. 
Det er lidt frustrerende for spillerne, at udeholdene 
har en hel del tilskuere med, og hallen næsten er fyldt 
op – men ikke med støtte til Voerså IF. Når der er 
stævne spilles som regel 09.00 – 16.00. Kig forbi og 
støt ungdommen. Klubbens cafeteria er altid åbent 
under stævnerne, og her kan der bydes på både 

kaffe/te, sodavand, pølser og masser af andre gode ting til ganen. 
Kig ind på JBU.dk, og følg med i hvad der sker hvor og hvornår. God fornøjelse.                   Fortsættes side 12 

     11 
      



AKTIVITETSKALENDER 
01 mar 18.30 Voerså IF. Generalforsamling i klubhuset. 
03 mar 10.00 Voerså IF. Standerhejsning for både piger og drenge på stadion. 
  Efter en gang let træning serveres der lækkerier i klubhuset. 
06 mar 19.00 Jagtcenter Nord. Instruktørmøde. 
06 mar 19 – 22 Voerså Museum. Lokalhistorisk mødeaften 
07 mar 14.00 Lyngså kirke. Sogneeftermiddag. Herefter komsammen på Gæstgiver- 
  Gården Engholm. Sangunderholdning v/Dina Flyvbjerg Ledet. 
09 mar 19.00 Voerså IFs klubhus. Voerså Borgerforening arrangerer vinsmagning ved 

Allan Pedersen fra AP-vine. Her præsenteres de sidste populære 
nyheder fra blandt andet Zeni i Italien.  

12 mar 19.00 Jagtcenter Nord. Hundetræning. 
13 mar 19 – 22 Voerså Museum. Lokalhistorisk mødeaften. 
14 mar 19.00 Voerså Vandværk. Generalforsamling i Voerså IFs klubhus. 
  Gæstetaler (analytech v/vandanalyser) 
14 mar 19.30 Voerså missionshus. Optakt til påske ved Carl Hertz Jensen, Langholt.  
19 mar 18.00 Jagtcenter Nord. Hundetræning. 
20 mar 19.00 Jagtcenter Nord. Trofæaften. 
20 mar 19.00 Voerså Museum. Lokalhistorisk mødeaften. 
21 mar 14 – 16 Voerså IFs klubhus. Hyggeklubben. Repræsentanter fra Røde Kors går 
  modeshow i genbrugstøj. Også mulighed for købelystne. 
21 mar 19.00 Voerså IFs klubhus. Voerså Borgerforening afholder generalforsamling. 
  Kom og hør om igangværende projekter, fremtid og udvikling. 
  Borgerforeningen er altid åben for lokale ideer og visioner. 
  Mød op og få indflydelse. 
21 mar 19.30 Voerså missionshus. Indre Missions historie v/Frederik Sørensen,  
  Stenhøj. 
24 mar 18.00 Voerså IFs klubhus. Madklubben afholder australsk madaften med  
  forret, hovedret og dessert. Pris pr. person kr. 150 -. 
  Tilmelding og betaling senest 11. marts til  

Carsten Gade på mobil 21 22 14 25.  
26 mar 18.00 Jagtcenter Nord. Hundetræning. 
27 mar 18.00 Jagtcenter Nord. Bueskydning. 
27 mar 19 – 22 Voerså Museum. Lokalhistorisk mødeaften. 
28 mar 19.00 Voerså missionshus. Påskefest ved Margit Nørgaard, Birkelse. 
28 mar 19.00 Voerså missionshus. YA fylder 40 år. 
 
     apr ? Voerså Borgerforening. Instruktør Kirsten Sørensen underviser og retter 

til i stavgang en gang i april måned. Undervisningen er for både øvede 
og nybegyndere. Stavgang træner hele kroppen og aktiverer rigtig 
mange muskler som måske ikke bliver brugt så flittigt i det daglige.  
”Rør dig – det smør dig”, er stavgængernes motto. 
 

01 apr ? Sørå Fodboldgolf. Reception og officiel åbning af banen. 
  Banen er åben hver dag fra april til november 09.00 – 21.00, med sidste 
  spark 19.00. Kig ind på www.18spark.dk  
02 apr 18.00 Jagtcenter Nord. Hundetræning. 
20 
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03 apr 18.00 Jagtcenter Nord. Bueskydning. 
06 apr 10.30 Lyngså kirke. Gudstjeneste og solosang ved Dina Flyvbjerg ledet.  
08 apr 09.00 Lyngså kirke. Gudstjeneste og trompet v/Jakob Sørensen. 
09 apr 10.30 Lyngså kirke. Gudstjeneste. Børnekor medvirker. 
09 apr 19.00 Jagtcenter Nord. Hundetræning. 
10 apr 19 – 22 Voerså Museum. Lokalhistorisk mødeaften. 
10 apr 19.00 Jagtcenter Nord. Bueskydning. 
11 apr 19.30 Voerså missionshus. Bibeltime. 
13. 14. 15. apr Voerså missionshus. YA deltager i KFUM og KFUKs Børnefestival i Vejle.
  Fælles bustransport for klubberne i Vendsyssel. 
14 apr 09.00 Knud Søhane spejderne. Avis- og reklameindsamling i Voerså, Lyngså 
  og Præstbro. Ud på til fortovet med tingene og de bliver afhentet. 
16 apr 19.00 Jagtcenter Nord. Hundetræning. 
17 apr 19.00 Jagtcenter Nord. Bueskydning. 
17 apr 19 – 22 Voerså Museum. Lokalhistorisk mødeaften med afslutning på sæsonen. 
18 apr 14 – 16 Voerså IFs klubhus. Hyggeklubben. Underholdning med harmonika- 
  musik. ”Disharmonisterne” spiller. Ca. 8 – 9 musikanter.  
18 apr 19.30 Voerså missionshus. Sømandsaften v/Finn Mikkelsen, Brønderslev. 
23 apr 19.00 Jagtcenter Nord. Hundetræning. 
24 apr 19.00 Jagtcenter Nord. Bueskydning. 
25 apr 19.00 Voerså Byudvikling. Generalforsamling på Stensnæsskolen. 
25 apr 19.30 Voerså missionshus. Møde v/Preben Hansen, Aalborg. 
29 apr 10.00 Lyngså kirke. konfirmation. 
30 apr 19.00 Jagtcenter Nord. Hundetræning. 
 
01 maj 17.00 Jagtcenter Nord. Præmieskydning. 
01 maj 19.00 Jagtcenter Nord. Bueskydning. 
02 maj 17.00 Jagtcenter Nord. Træning og ringskydning. 
02 maj 19.30 Voerså missionshus. Bibeltime. 
05 maj 15.00 Lyngså kirke. Koncert med Visens Venner. 
06 maj 10.00 Albæk kirke. konfirmation. 
07 maj 19.00 Jagtcenter Nord. Hundetræning. 
08 maj 17.00 Jagtcenter Nord. Skydning for uøvede skytter. 
08 maj 19.00 Jagtcenter Nord. Bueskydning. 
09 maj 12 – ca. 16 Gæstgivergården Engholm. Hyggeklubben afholder forårsfest. 
  Underholdning ved Gynther Mølgård med sang og musik. 
09 maj 17.00 Jagtcenter Nord. Træning og ringskydning. 
10 maj 19.30 Voerså missionshus. Forårsmøde i kredsen. 
14 maj 19.00 Jagtcenter Nord. Hundetræning. 
15 maj 19.00 Jagtcenter Nord. Bueskydning. 
16 maj 10.00 Jagtcenter Nord. Årets bukketræf. 
16 maj 17.00 Jagtcenter Nord. Træning og ringskydning. 
17 maj 10.30 Albæk-Lyngså menighedsråd. Kristihimmelfarts-gudstjeneste på  
  Præstbro stadion. Grønbjerg Musikforening medvirker. 
19 maj 10 – 16 Jagtcenter Nord. Nordjyske Banks pokalskydning. 
21 maj 19.00 Jagtcenter Nord. Hundetræning. 
21 maj 19.00 Voerså Borgerforening arrangerer cykeltur ud i det blå med start fra  
  torvet. Alle er velkomne til at deltage – ca. 20 km pr. aften. 
           21 



22 maj 19.00 Jagtcenter Nord. Bueskydning. 
23 maj 17.00 Jagtcenter Nord. Træning og ringskydning. 
23 maj 19.30 Voerså missionshus. Møde v/Frederik Sørensen, Stenhøj. 
28 maj 10.30 Albæk-Lyngså menighedsråd. Gudstjeneste på jollehavnen i Voerså. 
28 maj 19.00 Voerså Borgerforening arrangerer cykeltur ud i det blå med start fra  
  torvet. Alle er velkomne til at deltage – ca. 20 km pr. aften. 
28 maj 19.00 Jagtcenter Nord. Hundetræning. 
29 maj 19.00 Jagtcenter Nord. Bueskydning. 
30 maj 17.00 Jagtcenter Nord. Træning og ringskydning.  
30 maj 19.30 Voerså missionshus. Sang- og salmeaften under ledelse af Ruth og 
  Jørgen Wolf, Hjallerup. 
 
02 juni 09.00 Knud Søhane spejderne. Avis- og reklameindsamling. 
  Finder også sted 25. august, 6. oktober og 1. december. 
03 juni 10.00 Jagtcenter Nord. Jørgen Juuls pokalskydning. 
03 juni 10.30 Lyngså kirke. Gudstjeneste og pilgrimsvandring for børn og voksne til  
  den gamle fiskerihavn i Voerså. 
04 juni 19.00 Voerså Borgerforening arrangerer cykeltur ud i det blå med start fra  
  torvet. Alle er velkomne til at deltage – ca. 20 km pr. aften. 
04 juni 19.00 Jagtcenter Nord. Hundetræning. 
05 juni 19.00 Jagtcenter Nord. Bueskydning. 
06 juni 17.00 Jagtcenter Nord. Træning og ringskydning. 
06 juni 19.00 Voerså missionshus. Kirketur. 
11 juni 19.00              Voerså Borgerforening arrangerer cykeltur ud i det blå med start fra 
  torvet. Alle er velkomne til at deltage – ca. 20 km pr. aften. 
11 juni 19.00 Jagtcenter Nord. Hundetræning. 
12 juni 17.00 Jagtcenter Nord. Skydning for uøvede skytter. 
12 juni 19.00 Jagtcenter Nord. Bueskydning. 
13 juni 17.00 Jagtcenter Nord. Træning og ringskydning. 
15 juni ? Jagtcenter Nord. Multiskydning med mange discipliner. 
16 juni ? Jagtcenter Nord. Multiskydning med mange discipliner. 
16 juni 10.00 Jagtcenter Nord. Jagttegnselever. 
17 juni 09.00 Jagtcenter Nord. Hundetræning. 
17 juni 09.00 Jagtcenter Nord. Jægerskydning. 
18 juni 19.00 Voerså Borgerforening arrangerer cykeltur ud i det blå med start fra  
  torvet. Alle er velkomne til at deltage – ca. 20 km pr. aften. 
19 juni 19.00 Jagtcenter Nord. Bueskydning. 
20 juni 17.00 Jagtcenter Nord. Træning- og ringskydning. 
20 juni 18.30 Voerså missionshus. Havefest med YA på Svanevej 57, Voerså. 
21 juni 18.00 Albæk-Lyngså menighedsråd. Sogneudflugt til Strandby kirke og 
  kirkehus. Pris for deltagelse kr. 70,00. 
23 juni ? Kropladsen. Skt. Hans festligheder og Å Rock. 
25 juni 19.00 Voerså Borgerforening arrangerer cykelture ud i det blå med start fra 
  torvet. Alle er velkomne til at deltage – ca. 20 km pr. aften. 
26 juni 19.00 Jagtcenter Nord. Bueskydning. 
27 juni 19.00 Jagtcenter Nord. Træning og ringskydning.  
30 juni  Voerså missionshus. KFUM og KFUKs Børnesommerlejr – 
  Distrikt Nord i Rubjerglejren. 
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01 juli 09.00 Lyngså Marked. Markedsgudstjeneste. Gratis rundstykker og kaffe. 
02 juli 19.00 Voerså Borgerforening arrangerer cykeltur ud i det blå med start fra 
  torvet. Alle er velkomne til at deltage – ca. 20 km pr. aften.  
05 juli 09.00 Lyngså kirke. Morgensang for turister og andre interesserede. 
09 juli 19.00 Voerså Borgerforening arrangerer cykeltur ud i det blå med start fra 
  torvet. Alle er velkomne til at deltage – ca. 20 km pr. aften.  
12 juli 09.00 Lyngså kirke. Morgensang for turister og andre interesserede. 
16 juli 19.00 Voerså Borgerforening arrangerer cykeltur ud i det blå med start fra 
  torvet. Alle er velkomne til at deltage – ca. 20 km pr. aften.  
19 juli 09.00 Lyngså kirke. Morgensang for turister og andre interesserede. 
21 juli 18.00 Kropladsen. Voerså Byudvikling og Voerså Bluesklub afholder blues- 
  aften i teltet med musik af H.P. Lange, Troels Jensen og Hugo Rasmus- 
  sen. Den store grill startes 17.30. Medbring selv mad eller der kan 
  bestilles grillbakker, herom senere. 
  Drikkevarer må ikke medbringes. I teltet sælges vand, fadøl og vin. 
  Pris pr. person kr. 125 -. Billetter og salgssteder, herom senere. 
23 juli 19.00 Voerså Borgerforening arrangerer cykeltur ud i det blå med start fra 
  torvet. Alle er velkomne til at deltage – ca. 20 km pr. aften.  
26 juli 09.00 Lyngså kirke. Morgensang for turister og andre interesserede. 
30 juli 19.00 Voerså Borgerforening arrangerer cykeltur ud i det blå med start fra 
  torvet. Alle er velkomne til at deltage – ca. 20 km pr. aften.  
 
01 aug 17.00 Jagtcenter Nord. Træningsskydning. 
02 aug 17.30 Voerså Borgerforening arrangerer i samarbejde med hjorteavler Jens 
  Burskov, restauratør Frank Størup og vinspecialist Jette Sørensen,  

aftentur i Voerså med kronvildtburger og lokale grønsager, 
vinsmagning, gangtur til vandløbs-restaureringen af Strengsholt Bæk,  
kigge på hjortefarmen og servering af burger og vin.  
Turledere er Birgit og Jens Burskov samt naturvejleder Bo Storm. 
I samarbejde med Knud Søhane spejderne er der pandekagebagning for 
alle børn.  
Mødested er på Nørgård, Østkystvejen 310, Voerså. 
Pris pr. person med burger og vin kr. 100 -.  

06 aug 19.00 Voerså Borgerforening arrangerer cykeltur ud i det blå med start fra 
  torvet. Alle er velkomne til at deltage – ca. 20 km pr. aften.  
 
29 sep 18.00 Voerså Bluesklub. Koncert i Aså Bio  
  med Nisse Thorbjørn og band 
  Entré med mad ca. kr. 200 -.   
  Uden mad ca. kr. 150 -. 
  Maden leveres af Møllehuset i Asaa 
  og bliver sandsynligvis stegt flæsk 
  med persillesovs. Uhm, lyder godt. 
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