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HESTEPÆREBANKO 
Dette spil er blevet vældig populært gennem årene. 

Susanne Kongsbak har solgt numre hvert år, og i år blev det til 

hele 3 plader med 195 numre på hver a kr. 20 – pr. felt. 

Erik Jensen, Mark Molbjerg og Holger Tarp blev de lykkelige 

ejere af hver sin slagtefærdige gris. 

Maja Mølgård stillede op med sin flotte hest ”Celine”, der lagde 

en hestepære på nummer 57 efter ca. 40 minutter. 

Sidste år var det Holger Tarp, der lagde hest til, men som han 

siger. ”Jeg skal ride fra Holtbjerg og til Voerså. Inden jeg når hjem 

igen, er jeg blevet hjulbenet”. 
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VOERSÅ BYUDVIKLING     Voerså Byudvikling havde indkaldt  

til generalforsamling på egen grund mandag 17. juni i fore- 
ningsningsteltet. Det glædede formand Gynther Mølgård sig 
over, og samtidig var medlemstallet steget fra 182 til 187. Af 
disse var der mødt 40 frem til generalforsamlingen. 
Formanden fortalte om årets aktiviteter som Skt. Hans, Å-Rock. 
Rente- og afdragsfrit lån fra kommunen, der svarer til det, som 
foreningen gav for krogrunden, og det betød, at der hvert år ikke 
skulle skrabes kr. 60.000 – sammen til at betale renter med. 
Kirsebærprojektet i september der nu ikke længere er en del af 
Voerså Byudvikling, men et selvstændigt laug med navnet Voer- 
så Kirsebærlaug. Arbejdsholdet fra Frederikshavn Kommune og 
frivillige havde i et år knoklet løs med opretning af åbredden, siddepladser og trapper, multifunkti- 
onsplatform der kan skydes ud over vandet samt bålhytte. Dette projekt 1 blev officielt indviet 
søndag 23. juni under Skt. Hans festlighederne. 
En stor bet for byudviklingen var, at det flotte projekt med 12 pavilloner, der skulle købes af 
Brønderslev Kommune gik i vasken. Brønderslev Kommune fortrød i sidste øjeblik, at den havde 
sat pavillonerne til salg, og det var ved at tage modet fra bestyrelsen i byudviklingen, der havde 
både arkitekttegninger, advokatbistand og finansieringsfolk langt inde i projektet, og endda 
afviklet et stort borgermøde i februar i Stensnæsskolens gymnastiksal. 
Kassereren Jens Burskov oplæste regnskabet, der viste et underskud på knap kr. 125.000 -. Men 
det var der ikke nogen, der blev forskrækket over, for der var allerede bevilget kr. 400.000 – til 
bl.a. opretning af åbrinken, og det var herfra underskuddet var opstået. Pengene bliver udbetalt 
fra fonde, når projekt 1 står færdigt. Egenkapitalen var faldet fra kr. 189.234 – til 64.361 -, men 
det skyldtes alene underskuddet på kr. 125.000 –.  
Gynther Mølgård og Jens Juul blev genvalgt uden modkandidater. Det samme gjorde Jens Burskov, 
der er udpeget bestyrelsesmedlem af Voerså Borgerforening. 
Søren Meng blev genvalgt som suppleant. Lauge Mikkelsen ønskede ikke at fortsætte, og i hans 
sted valgtes Ian Mechlenburg som 2. suppleant. 
Revisorerne Michael Gadekær og Anna Sørensen blev også genvalgt. 
 

Indvielse af projekt 1 
Torsdag 20. juni blev der afholdt rejsegilde ved 
åen. Her var inviteret embedsmænd og 
arbejdshold fra Frederikshavn Kommune, 
arkitekt, samarbejdspartnere, frivillige, kaffe- og 
kagedamerne, foreningerne i byen samt andre 

interesserede heri- 
blandt TV2 Nord, der 
talte med og filmede 
formand Gynther 
Mølgård og som blev sendt samme aften. Formanden bød velkommen 
og holdt en kort tale. Også arkitekt Kim Bæk holdt tale, forklarede og 
gennemgik projektet for de omkring 50 fremmødte. Voerså Byudvikling 
var vært ved pølser med brød og tilbehør samt øl og vand. 
Byudviklingen modtog i dagens anledning flere gaver – heriblandt et 
bord- og bænkesæt fra Voerså Borgerforening. 
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HARMONIKAMUSIK PÅ JOLLEHAVNEN     
I løbet af sommeren var der fuld gang i musik- 
øveaftener på jollehavnen på torsdage. Det var 
Agersted Harmonikaklub, der benyttede 
sommeren til at komme ud til turister, 
fastboende og andre interesserede. 

Rundt om på bordene lå 
der sanghæfter, og så var 
det de besøgende, der be-
stemte, hvad der skulle synges og spilles. Forslagene  
var mange ud af de omkring 80 muligheder, der var at 
vælge imellem. Når muligheden opstod klappede de 
fremmødte i takt på sang og musik, og det skabte en 
vis stemning. Især når orkesteret spillede ”Whisky in 
the jar”, der betyder whisky i krukken. 
Orkesteret består ikke bare af harmonikaspillere, men 
også trommer, kontrabas og en forsanger. 

Forsangeren er Reinhardt Frahm fra Sæby, og han holder 
liv i publikum, der sidder og synger, nynner og tripper 
med skoene i græsset. Ind imellem fortæller forsangeren 
sjove historier, for så kommer publikum i ekstra 
stemning.  
En af dem kommer her. 
”En dame kom ind til apoteke- 
ren for at købe giftigt arsenik, 

på grund af hendes mand var utro, og nu skulle han 
væk. Apotekeren nægtede, og sagde det ikke kun- 
ne lade sig gøre. Damen viste nu apotekeren et 
foto af sin mand, der var i fuld gang med 

apotekerens kone. Joh – nu mente 
apotekeren godt, det kunne lade sig gøre, for 
som han sagde, var han ikke i første omgang 
klar over, damen havde recept med. 
De mange små historier skabte et ekstra 
kolorit over øveaftenerne, og de fremmødte 
fik nogle billige grin. 
Af hensyn til vejrguderne stillede Voerså 
Borgerforening telt op ved havnens klubhus, 
så alle kunne komme i læ. I pausen solgtes 
der kaffe, te, kage, øl og vand. 

Når vejret var lunt og godt mødte rigtig mange mennesker op, og mindre når det var koldt, og 
blæsten rykkede voldsomt i teltet på havnen. 
Øverst Agersted Harmonikaklub, Eigil Larsen og Svend Nielsen på harmonikaer, forsanger 
Reinhardt Frahm, Rigmor Sørensen og Johnny Andersen ved salgsbordet og nogle af de deltagende 
gæster.              3 
             



SKT. HANS MED INDVIELSE     En kreds af foreninger i Voerså afholdt Skt. Hans fest, på den 

gamle krogrund i fællesskab. Voerså Byudvikling benyttede samtidig lejligheden til officiel indvielse 
af projekt 1, der i omkring et års tid havde omhandlet oprettelse af åbrinken, montering af stå- og 
siddetrapper, grillhytte samt en multifunktionsplatform, der kan skydes ud over vandet.  
I sin indvielsestale var der stor ros til samtlige samarbejdspartnere plus frivillige på projektet fra 
formand Gynther Mølgård.  

Formanden for Voerså 
Borgerforening, Rigmor Sørensen, 
fik det ærefulde job, at klippe den 
røde snor og aflevere et bord- og 
bænkesæt, som var 
borgerforeningens officielle gave. 
Borgerforeningens formand roste 
også projektet i store vendinger, og 
mente det var et løft for byen 
udadtil samt et godt aktiv for byen 
og området. 

Claus Søeby var årets båltaler, og han fortalte her om 
sine erfaringer som rejseleder i Norge, Sverige og 
Finland, samt om hvordan man afholdt midsommer i 
disse lande. Forskellen var såmænd ikke så stor i 
forhold til vores egen Skt. Hans fest, men et var helt 

sikkert, og det var, 
at vi i Norden altid 
var gode til at få 
en fest ud af det. 
Selvfølgelig var 
der også før i tiden overtro i disse lande om hekse og trolde 
samt helligkilder, som menigmand ofrede gaver til. 
Inden båltalen blev anderacet på åen sat i gang. Her kunne 
publikum i forvejen købe en lille nummereret gummiand og 

vinde diverse præmier.  
Børnene var der også tænkt på. En hel masse flaskekapsler var skjult i græsset, på den store 
plæne, og for hver kapsel børnene fandt, var det bare om at komme tilbage til målet og få 
udleveret en præmie – og på den igen.   

Alt imens bålet brændte sejlede motorbåde frem og 
tilbage i åen med fakler, som blev holdt af frivillige 
børn, der gerne ville have en lille sejltur. 
På modsat-
te side af 
åen ved 
vandcykel- 
og kanoud- 
lejningen, 
var der 

også gang i den. Her blev der serveret grillstegt pattegris 
med alt tilbehør – og udsolgt vel at mærke. 
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HJORTEAFTEN I SKOVEN      Grillspyd og vin var hvad 

gæsterne blev budt på 25. juli, da Voerså Borgerforening og 
hjortefarmejerne Birgit og Jens Burskov bød på en 
happening i skoven på Nørgård. Ved kronvildtfarmen bød 
Jens Burskov velkommen til de omkring 70 gæster, der 

havde trodset 
regnvejret hjem -
mefra, men som 
oplevede solskin- 
net da de nåede 
frem. 
Formanden for 
Præstbro Jagtfor- 
ening, Per 
Lindegaard, 

fortalte om kronhjorte i Danmark. Han fortalte om det oprindelige kronvildt i landet fra omkring 
sidste istid og til nu, og om hvordan det før i tiden kun var kongelige og adelen, der måtte drive 
jagt på kronvildtet. 1799 blev det bestemt, 
at kronvildtet skulle udryddes, og dyrene 
måtte kun være i Jægersborg Dyrehave på 
Sjælland under hegn. 1840 var udryddelsen 
lige ved at lykkes, men der var et par 
godsejere på Djursland, som var ”ulydige”, 
da de ikke ”vidste”, de havde kronvildt på 
deres godser. Herfra stammer det vilde 
danske kronvildt i dag. 
Til slut fortalte Per Lindegaard også om det 
indtil videre fredede udsatte dåvildt i 
området og svarede på spørgsmål fra 
gæsterne. 
Vinspecialisten Jette Sørensen fra Sæby uddelte smagsprøver på flere vine, og slagter Kjærgaard 
tilberedte hjortekød på grillen, mens medlemmer af Voerså Borgerforening serverede tilbehøret til 
maden. 

Alle havde en stille, lun og glad aften i Nørgårdskoven, 
og farmejer Jens Burskov måtte lokke kronvildtet frem 
fra skjulet med friskopgravede kartofler. Af de omkring 
40 dyr i indhegningen var 
det kun nogle få hinder, der 
turde vise sig, for de mange 
gæster. Hjortene var der 
ikke nogen der så noget til, 
og slet ikke den største – en 
4½ år gammel hjort, der på 
det tidspunkt var i bast. 
Mens geviret udvikler sig, er 

hjorten ikke kampdygtig og holder sig helst skjult, indtil den er kampklar 
om hindernes gunst, og det skete engang i september, hvor den både brølede og sølede.                 
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VOERSÅ-MALERI      Det er hverken i 

stil med de kendte kunstmalere Van Gogh 
eller Rembrandt og slet heller ikke i denne 
prisklasse, men alligevel blev der glæde 
blandt lokalhistoriske medlemmer på 
Voerså Museum, da Elly Rasmussen fra 
Frederikshavn trådte ind på museet søn- 
dag 28. juli, da der var sommeråbent, og 
spurgte om museet ville have maleriet, 
som hun bar under armen. 
Elly Rasmussen fortalte, at hendes far var 
Chr. ”Dansk” Rasmussen fra Voerså. Han 
ejede huset på Havnevej 21, som også er 
på maleriet med flaget i haven. 
”Maleriet hang i stuen i mit barndoms- 
hjem, og da jeg flyttede hjemmefra, tog 
jeg det med. Nu har det hængt i min stue i 
over 50 år. Jeg er 78 år gammel og har sat min ejerlejlighed til salg, og syntes maleriet hørte til her 
på museet, fortalte Elly Rasmussen”. 
Det viste sig at være et maleri fra byen malet af Celius Jensen, og han har slået sine folder i Voerså. 
Han var ansat som pottemager, på det daværende Voerså Pottemageri. Omkring 1920 havde 
familien Sørensen startet Voerså Savværk, men fortsatte sideløbende med pottemageriet. 

Familieforetagendet producerede nu både 
fiskekasser og lervarer. Lervareproduktionen blev 
dog gradvist indskrænket. Celius Jensen var i en 
årrække eneste faste ansatte mand i pottemageriet. 
Celius Jensen arbejdede på pottemageriet så længe, 
han selv kunne kravle op på drejeskiven – til sidst 
måtte han dog have hjælp til at komme derop. Han 
sluttede sit håndværk i 1939, netop 40 år efter han 
startede i Voerså første gang. 
Allerede året efter ophørte pottemageriet. Dels på 
grund af Celius Jensen stoppede, dels på grund af 

savværket skulle bruge noget af ejendommen til tørring af generatorbrænde og træ til 
konserveringsemballage og fiskekasser.  

Celius Jensen var en dygtig formgiver, og der findes stadig 
rundt om eksempler på hans produktion af lerpotter, 
isbjørne og elefanter. 
Ud over sin produktion af lervarer var Celius Jensen også 
ivrig producent af malerier.  
Peter Celius Jensen blev født 4. juni 1859 og døde i Voerså 
20. januar 1954. Han ligger begravet på kirkegården i 
Lyngså. 
Billedet for oven er Elly Rasmussen med maleriet fra 
Voerså. I midten ses nogle søndagsgæster kigge i de 
fremlagte mapper. Nederst er det Celius Jensens gravsten 
på kirkegården i Lyngså. 
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VOERSÅ IFs IDRÆTSUGE     ”Det så ellers ikke godt ud i 

starten, da vi måtte aflyse den to dages fodboldskole, men et par 
af klubbens herreseniorspillere tog sagen i egen hånd, og skrev på 
facebook, mails og andre hurtige medier til alle de fodboldbørn de 

kendte, og så klarede disse to, 
sammen med nogle af pigerne fra 
U 14 holdet,  sagerne med 40 børn 
i to dage, som børnene var rigtig 
glade for. Det kan vi gøre bedre, og 
det strammer vi op på til næste år. 
Trods et par afbud fra nogle klubber i ugens løb er alt gået over 
forventning. Både publikums- og omsætningsmæssigt kommer vi 

op i nærheden af sidste år. Det samme gælder deltagerantal, og det er tilfredsstillende. Vi havde 
et uheld under gadeturneringen, hvor en ung pige, Line Starcke Thomsen, måtte en tur på 
skadestuen i Hjørring. Hun kom hjem igen på krykker og måtte ikke røre en fodbold den næste 
måned, men ellers er alt gået over forventning”, 
konstaterede formand Ole Kristensen. 
I ugens løb blev der afviklet en del stævner og 
fodboldkampe. U 14 drenge blev vundet af Sæby, mens U 
8 for piger og drenge blev vundet af Voerså. 
Voerså IFs serie 3 og Lyngså Boldklubs serie 4 mødte 
hinanden to gange i ugens løb, og her blev det til sejre til 
Voerså på 1 – 0 og 4 – 1. 
Torsdag aften stod i damernes tegn, og her gjorde 

Østervrå rent bord ved at vinde alle sine kampe.  
Fredag aften var der 7 mands 
fodbold for herrer. Her deltog 12 
hold, og arrangørerne fra Voerså 
IF var beskedne nok til at løbe 
med den endelige sejr i puljen for 
A hold, mens Hobitten fra Sæby 
tog sejren i B puljen. 

Lørdag gjaldt det gadeturneringen, hvor 7 hold deltog. Her blev 
Nordbyen vinder. 
Mange andre 
aktiviteter har der 
været i ugens løb. 
Blandt andet 
tombola, 
hoppepude, 
vandpjask og 
hestepærebanko. Og så må vi endelig ikke 
glemme de kæmpestore stegte 
specialmarinerede pølser, der er Karsten 

Thomsen, Jakob Jæger og Lars Berg Jensens opfindelse, og som hvert år bliver solgt midt under 
gadeturneringen lørdag eftermiddag – samtidig med at fadøllet er til nedsat pris. Idrætsugen 
sluttede lørdag aften i det store festtelt med grillstegt gris med tilbehør og musik til ud på de små 
timer. (Fortsættes side 8)             7 



Fortsat fra side 7.     Igennem mange år har Voerså IFs Venner 
solgt lodsedler i forbindelse med idrætsugen. Fra i år er der 
endnu uafhentede gevinster. Nu kommer numrene her, så tjek 
lige efter en ekstra gang. 
 
A  748 – 118 – 881 – 683 – 309  B  879 – 703 – 051 – 018 – 745 
C  146 – 014 – 828 – 098 – 277  D  547 – 620 – 065 – 576 – 665  
 
Har du vundet en præmie så kontakt Bjarne Kongsbak på 98 46 02 57 – 40 14 51 01 eller på  
mailadressen >sbkongsbak@voersaanet.dk< 
Billederne på foregående side er fra oven Voerså IFs damer i kamp mod Sæsing. Her scorer Voerså 
til 2 – 0 og vinder 4 – 0. Dernæst dameseniorholdet. Carsten Gade sælger tombolalodder til Ann 
Thomsen. Et udsnit over de mange af ugens tilskuere. Flemming Bærentsen havde sammen med 
Jakob Jæger meldt sig frivilligt til ”VANDPLASKEREN”. Her er det Flemming Bærentsen, der får 
vand igen – igen, og nederst er det Østbyens gadefodboldhold, der fik trøjer sponseret af Øster 
Albækgård ved Kaj Thomsen.  
 

HARMONIKAFINALE VED ÅEN     Agersted Harmo- 

nikaklub holdt torsdag 8. august sidste øveaften i Voerså, 
og denne gang på krogrunden, hvor folk valfartede til. 
Teltet var stuvende fuldt med over 150 glade gæster, og 
flere benyttede da også det gode vejr til at sidde udenfor 

på terrassen. 
Og spillet blev der med har- 
monikaer, trommer, kontra- 
bas, guitar og forsang ved 
Reinhardt Frahm. 
Publikum sang med for fuld hals, 
og bestemte ud fra sanghæfter 
på bordene hvilke numre der nu 

skulle spilles – og forslagene var mange. En smukkere finale 
klods op ad åen på sommerens øveaftener kunne man 
næsten ikke tænke sig. 

I den lille bod i teltet, havde medlemmer af Voerså Borgerforening 
sørget for kaffe, te, øl, sodavand og kage, mens der udenfor blev 
bagt middelalderpandekager, der blev serveret med lækkert 
syltetøj til. 
De fleste af de publi- 
kummer, der sommeren 
igennem har opsøgt 
øveaftenerne, har været 
af det grå guld, men de 
har alle hygget sig med 

sang og musik hver eneste gang. Opfordringer skortede 
det da heller ikke på, da aftenen var forbi. En ældre 
kvindelig gæst fra Sæby mente da helt bestemt og håbede på, at der også næste år ville finde et 
samarbejde sted, så der igen kunne høres harmonikamusik i byen. 
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Sangen til VOERSÅs herligheder.   
  

Mel: Jubi jæ, jubi jæ 
             Ref. 

        :Her i Voerså er der smukt og rart, smukt og rart.          
        Vi har å og havn - ja det er klart. 
        Her er smukke gamle huse, 
        ka’ i alle mærke suset, 
        Her i Voerså, er der meget, meget rart: 

 
              1) Når du kommer til vor lille skønne by, skønne by, 

        kan du føle det, som blev du født på ny. 
        Her er der en dejlig skole, 
        hvor man læser Ole Bole, 
        kom nu blot, og nyd vort skønne lille sted. 
       : Her i Voerså er der------------------------------ 
  
       2) Du kan finde os, fra nord og syd og vest, syd og vest. 

                                       Kommer du fra øst, så er det altså bedst. 
        Nyd at sejle ind til havnen, 
        for så ender du i favnen, 
        her i vores lille kønne, kønne by.   
       : Her i Voerså er der----------------------------- 
 
         3) Du kan gå på stranden her, og samle rav, samle rav, 
        hører mågen skrige, fra det åbne hav. 
        Se de mange røde huse, 
        du kan høre havet bruse, 
        nyde livet, her i vores lille havn. 
       : Her i Voerså er der------------------------------ 
 
        4) Du kan cykle op af åen, fra vor by, fra vor by, 
        nyde sommeraftensolen bag en sky. 
        Du kan nyde fuglesangen, 
        leve her i fryd og gammen, 
        her i Voerså er der hygge, fred og ro. 
       : Her i Voerså er der ------------------------------- 
 
                                                                         Gynther Mølgård 2013. 

 
Et par gange er det forsøgt med en Voerså-sang. De findes da også på tryk, men bliver ikke rigtig 
brugt alligevel – i hvert fald ikke i offentlig regi. 
Læs lige denne her. Teksten er rigtig god, og så er der valgt en populær melodi, som hænger alle i 
ørerne et par timer efter. Den passer til fest og stemning og glade Voerså-boere. 
Sang giver velvære og luft. Hvad med at bruge denne sang i foreningsregi m.m.? 
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GRILLHYGGE OG HAVLUFT     De hygger sig, 

de medbringer selv, hvad de vil spise og drikke. 
De får masser af frisk havluft samt sol og som- 
mer. Det var fredagsklubben, der mødtes på 
Voerså jollehavn. Fredagsklubben kalder de i 
hvert fald sig selv, men det er en klub uden 
kontingent, og så er den for alle, der har tid lyst 
og lejlighed til at deltage. 

Hver fredag på slaget 18.00, tropper de op ved 
klubhuset på havnen, og så bliver der tændt op 
i den store udendørs grill. Folkene flokker sig 
om bordene i solskinnet, og mødeantallet er 
noget forskelligt. Det har stået på i nogle år 
flere somre igennem, og deltagerne er 

vedholdende og mødes stadig. 
Hvem er de så, dem der møder op til sådan et 
privat havneparty? Det er folk, der elsker natur, 
sol, sommer og naturligvis frisk havluft. Nogen har 
båd liggende i jollehavnen. Andre har både 
redskabshus på land og båd i havnen, og nogle er 
bare almindelige brugere af stedet, og så er der 
dem, der bare kommer og går. Fredag 23. august 
var der gang i sagerne. Her var 18 personer mødt 
op, og de nød både pølser med tilbehør, revelsben, 
grillbøffer, øl, vin, kaffe og sodavand. På et 
tidspunkt faldt duggen og køligheden over 
havneområdet, men det var deltagerne totalt ligeglade med – de rykkede bare ind i klubhuset og 
hyggede videre. 

Alt imens bådejere, lokale og andet 
godtfolk grillede på livet løs, var der også 
gang i udendørsaktiviteterne andre 
steder. På parkeringspladsen var landet 
indtil flere udenlandske autocampere, 
der holdt rast. De små borde og stole 
blev stillet op udenfor bilen i en fart, og 
dagens sidste solstråler blev nydt med 
maner sammen med aftensmaden. 
Bjarne Mechlenburg, der er havnefoged, 
og sikker deltager hver fredag fortæller, 

at der hvert år er fortsat til langt ud på efteråret. Alle hygger sig med 
det, og hvis der er nogen, der har lyst til at hygge med – ja, så er det bare med at møde på fredage 
18.00 – måske også i november? 
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KUNSTVÆRK      Det er nu offentligt kendt, hvem der står 

bag donationen af det flotte kunstværk ved åen. I første 
omgang måtte navnet ikke offentliggøres, før kunstværket var 
helt færdigt, og det er det nu. 
Det er pelsdyrfirmaet ”STARFOX”, hvis ejere er Ian og Bjarne 
Mechlenburg, der står bag donationen på kr. 15.000 –, som det 
kostede at få kunstværket lavet. 

På den gamle 
krogrund stod 
resterne af et 
meget stort 
elmetræ, og 
som bare var 
en stub på omkring 3½ meters højde. Stubben fik 
lov til at blive stående, da der blev fældet en del 
udgåede andre træer på grunden for omkring 3 år 
siden, for den kunne måske bruges til et og andet. 
Tiden gik, og Voerså Byudvikling efterlyste idéer og 

midler til, hvad der kunne blive ud af, den mindst 200 årige gamle træstub. 
”STARFOX” meldte sig med en foreløbig hemmelig donation til formand Gynther Mølgård fra 
Voerså Byudvikling. Voerså Byudvikling ejer krogrunden, og motorsavskunstneren Flemming 

Sørensen, Frederikshavn, blev kontaktet. 
Donorerne havde ønsket et kunstværk, der 
forestillede ”Fenrisulven”. På grund af råd i 
den indre del af elmestubben, kunne dette ikke 
lade sig gøre, og derfor blev det 
”Midgårdsormen”, der i dag troner flot ved 
åen. Begge forslag er kendt fra den gamle 
Asatro med Guderne Odin og Thor m.m. 
Flemming Sørensen fik nu den idé, at det ikke 
bare var ”Midgårdsormens” forkrop og hoved, 
der skulle kunne ses. Kunstværket skulle også 
have et mellemstykke og en hale. Hvor disse to 
dele af ormen skulle være, var der ingen 
træstubbe, men her trådte VVS firmaet Svend 
Nielsen til og donerede et par store tunge 
stykker træ, som også blev lavet til og ligger nu 
nede foran skrænten til tribunen, så det ser ud 
som om ”Midgårdsormen” kommer op ad åen. 
Kunstværket er nu blevet sværtet i en del 
træbeskyttelsesmiddel og står nu helt færdigt. 
I nær fremtid bliver der skruet en metalplade 
på kunstværket med donorernes navne på.  

Både Ian og Bjarne Mechlenburg er meget aktive på krogrunden. De ses her på et billede fra 13. 
august sidste år da arbejdet på projektet gik i gang på krogrunden. Ian til venstre og Bjarne til 
højre. I midten Lone Pilgård og formand Gynther Mølgård. 
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SPONSORCYKELLØB      Lidt skuffende deltog kun 13 

”cykelryttere” i Voerså IFs Venners sponsorcykelløb 
lørdag 31. august. Men dem der deltog gjorde bestemt 

en indsats og fik i hvert 
fald både sved på 
panden og ømme ben. 
Det gjaldt nemlig om at 
køre så mange 
kilometer som muligt i 

løbet af en time for at få så 
mange penge i kassen som muligt. 
Nogle ungdomsspillere fra Voerså 
IF skal deltage i en 
fodboldturnering i Ungarn næste 
sommer. Nogle af disse spillere 
deltog i cykelløbet og gjorde 
deres til at finansiere turen så 
godt som overhovedet muligt. 
Selve ruten var en 1½ kilometer 
lang rute gennem byen, hvor der 

skulle passeres to bakker flere 
gange. En del modvind og hård 
blæst havde ”cykelrytterne” også 
at slås med den ene vej på ruten, 
mens der til gengæld var medvind 
den anden vej. 
Mads Andersen kørte flest 
kilometer nemlig 32. Nr. 2 og 3 
blev Michael Thomsen og Mikkel 
Klug med hver 28 kilometer. I alt blev der kørt 324 kilometer, 
og i kroner blev det til 26.348 -. Heraf kørte Voerså IFs 
formand Ole Kristensen alene kr. 10.520 – sammen. På 
grund af en skade fra gadefodbolden i idrætsugen kunne han 

ikke selv deltage, men havde en god substitut i Karsten Nielsen der senere deltog i et maratonløb i 
Skagen i oktober måned. 
Ude på ruten havde flere tilskuere taget plads langs vejen, i det gode solskinsvejr, og de gjorde 
deres til at heppe på ”cykelrytterne” for at få dem til at gøre en ekstra indsats. 
 

KIRSEBÆRRETS DAG 
Der var simpelthen alt hvad hjertet kunne begære af ”JGS” (janne 
gue sager), da Voerså Kirsebærlaug fejrede Kirsebærrets Dag 31. 
august, på den gamle krogrund ved åen. Knap 100 besøgende 
gæster troppede op, for at smage på de mange specialiteter, der 
var lavet på kirsebær som flødeboller, vin, likør, snaps, øl, syltetøj, 
gele, marmelade samt masser af specialfremstillet kage og 
lagkage. For at krydre det hele sammen var der også levende violin 
og trompetmusik, og publikum sang med på en sang fra 1866. 
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Kirsebærrets dag fortsat: Sangen hed: ”Hver kirsebærblomst 
står lysende rød”. 
Til dagen havde billedkunstneren Isa Borregård fremstillet et 

postkort og et festkort, der begge 
havde kirsebær som motiv, som der 
blev solgt en hel del af. 
Formanden for Voerså Kirsebærlaug, 
Lone Pilgård, sad selv ved kassen for 
at modtage engangs-indbetalinger på 
kr. 50 – fra kirsebærlaugets 
medlemmer. Hun strålede som en 
sol, når hun kiggede ned over 
standene, hvor de besøgende 
handlede flittigt ind. En lille 
procentdel af varerne var fremstillet 
af, de nyplantede kirsebærtræer i 

Voersåhaver, men om nogle få år, når træerne bliver 
større, vil en meget stor procentdel af varerne på de 
kommende ”Kirsebærrets Dage” være fremstillet af 
Voerså-kirsebær. 
På en af standene var udstillet en gæringskolbe, hvor 
kirsebærvin var sat til gæring, samt en del redskaber 
til brug ved forarbejdning af kirsebær. 
Formand Lone Pilgård vil helst ikke kaldes formand, 

men tovholder. En af de besøgende i teltet fandt ud af, det helt rigtige navn nok skulle være på 
wusersk – nemlig ”TJESBÆR-LONE”. 
 

PRIVAT BUKKETRÆF 
Hvert år mødes 10 mand i deres bedste alder til privat bukketræf 
hos Anders Kristensen på Vestergårdsvej i Voerså. I år mødte dog 
kun 7 mand op på grund af 7 – 9 – 13 bryllupper (lørdag 7. 
september) og blueskoncert i byen, men det satte bestemt ikke 
skår i glæden hos de 7, der havde bestilt mad fra Møllehuset i 
Aså og havde dækket op ude i Anders`s garage. Bukketræffet 
foregik lørdag eftermiddag, alt imens Anders Kristensens kone og datter, Ulla og Rebecca, 
afviklede et privat ridestævne på gårdens jorder.  

Martin Simonsen fra Albæk kunne 
fremvise en stor flot buk med masser 
af rosenknopper skudt i Sverige, 
mens Thomas ”Skaden” Christensen, 
Agersted, løb med vandrepokalen for 
sin flotte seksender. 
I løbet af eftermiddagen og en del af 
aftenen blev der gasset og liret en hel 

del, men alt sammen i en pæn og fordragelig tone.  
Og håneretten – tja, den har Thomas ”Skaden” Christensen 
foreløbig indtil næste år. 
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RIDESTÆVNE           Ekvipagerne, arrangørerne og de omkring 60 

fremmødte nød det gode vejr lørdag 7. 
september, da Ulla Kristensen havde arrangeret 
et privat ridestævne på Vestergårdsvej i Voerså 
i samarbejde med dressur- og springrytteren 
Pernille Larsen. Ulla Kristensen har indtil flere 
fremmede heste i staldene plus sine egne, og 
det var disse hestes ejere samt nogle inviterede 
ryttere, der konkurrerede mod hinanden. 
Det hele var fra starten lagt i faste hygge-

rammer, og efter dressur, spring og lidt 
showridning blev der tændt op i grillen, som 
rigtig mange deltog i. Her måtte der i en 
susende fart skaffes flere havestole og 
bænke, men alle kom til at sidde ned. 
I showklassen blev Christine Nielsen og 
Maja Mølgård kåret som vindere af 
publikum, for det bedste indslag med 
syncronridning. 
Et andet indslag i 
showridningen var 
en parodi på TV2 
Nords ”Mogens 
kom forbi”, som 
Ulla Kristensen og 
datteren Rebecca 
stod for. Til stor 
morskab for 
publikum ville 

”Mogens”, alias Rebecca, også være med til 
stævnet og endte som springrytter i lyserøde 
tylskørter.  
I showet fik Voerså Borgerforenings formand, 
Rigmor Sørensen, i Maria Ladens skikkelse, med stavgangsstænger og et af Voersås udgåede 
kirsebærtræer også et par kærlige hug med på vejen. (OBS: Træerne er ikke gået ud.)  
I de forskellige dressurklasser blev vinderne: LD Stine Bering, LD2 Laura Graff, LC1 Christine 
Nielsen og LB Pernille Larsen. 
I springklasserne blev vinderne: Højdespring Katrine Meng, der også vandt hesteklassen. LF Laura 
Berg Kjeldsen og LE Pernille Larsen.  

 
INDSAMLING     Drejer det sig om bryllupper, fødselsdage, begravelser, jubilæer eller noget helt 

andet, så sker indsamling hos MK – Klip på Kringelhedevej 1 i Voerså! 
Proceduren er den; man møder personligt op i god tid før arrangementet, skriver sig på listen og 
betaler kontant med det samme. 
Herefter vil ejeren af MK – Klip, Tina Sørensen, sørge for resten. 
God service for byen og befolkningen og tak til Tina for ulejligheden. 
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SPONSORER     I forbindelse med Voerså IFs Venners sponsorcykelløb, var der 

en del private og firmaer, der sponserede rytterne. Vi nævner dem alle her: 
Voerså Fodklinik, Karsten Thomsen, Else Marie Sørensen, Erna Thomsen, Skovly 
Kål, Jan Jensen, Hans Erik Kanstrup, Rasmus Eckhardt, Per Trekær, Allan og Anja 
Eckhardt. Morten Rishøj, Ruth Eckhardt, Mads Bock, Lars Berg, Ib Thomsen, 
Jesper Sørensen, Henrik, Pernille og Kevin Rasmussen, Casper Schrøder, Anja 
Staudt, Flauenskjold Vognmandsforretning, Nordjysk VVS, NP Revision, Hjulmand 
og Kaptain, A 10 Auto, Hejslet Begravelsesforretning, Nordjyske Bank, AL Biler, 
Ørum Maskinstation, Sæby og Rørholt Kloakservice, JE Byg, Sæby EL, Skæve Auto, 
Dybvad Tandlæge, Ingeniørfirmaet NIRAS, Søren Jensen Eftf., Vaskeriet Neptun, 
Voerså Tømrer- service, Britta Pedersen, Voerså Murerforretning, Super Spar, Aså, Strandby El 
Teknik, Salon Hår- mix, Leo (Mølholt), Butik LL, EDC Sæby, Tømrer Martin Rishøj, Dybdahl 
Erhvervstøj, Vendelbo Revision, Carsten Gade, Normann Vestergaard, XL Tømmergården, Henning 
Nielsen, Karsten T. Nielsen, som ses cykle på billedet, Marian og Johan Berg Jensen, Søren Jensen 
A/S, Kalhøj, Mr. Rasmussen, Intersport, Carl Georg Christensen, Lene Nørgård, Kenneth Andersen 
Lyth, Sonja Andersen, Jan Christiansen, Ruth og Erik Johansen, Lenette Christiansen, René 
Johansen, Leo Ibsen, Bente Uhrenholdt, Per Nybro, Jane Mortensen, Jan Nymark og Peter Rafn 
Jensen.     
 

BLUESKONCERT      Det er bestemt ikke sidste gang, vi binder an med 

sådant et arrangement, men vi har da også prøvet det et par gange før. 
Med den opbakning, vi har fået her i aften, så tør jeg godt love, vi har 
mod på meget mere, så jeg er sikker på, der også bliver en koncert til 
næste sensommer. 

Det var formanden for Voerså Bluesklub, Carsten 
Gade, der sagde disse ord, da han lørdag aften 7. 
september bød velkommen, til de 150 
fremmødte, der fyldte foreningsteltet på Voerså 
Stadion. Bluesklubben var arrangør af 
arrangementet i samarbejde med Voerså IFs 
Venner.  
De verdenskendte bluesmusikere, H. P. Lange, 
Hugo Rasmussen og Troels Jensen, har før besøgt 
byen med stor succes, og det blev det bestemt 
også denne gang. 
Publikum lyttede og 

nikkede anerkendende, da musikerne tog fat på bluesmusikken, der 
oprindelig kommer fra Afrika, men som senere gennem årene er blevet 
videreudviklet i de amerikanske sydstater, og for nogle er den slags 
musik det, der foretrækkes i dag. 
Inden koncerten gik i gang, havde publikum nydt en rigtig god gang 
Chili Con Carne med tilhørende flutes og salater, og da det var tid at gå 
hjem, blev der ”fodret” af med pølser og brød. 
Regnskabet er på nuværende tidspunkt ikke gjort op, men der bliver da 
et pænt overskud til ungdomsarbejdet i Voerså IF.  
Til højre ses 3 glade arrangører. Fra venstre Michael Schioldan,  
formand Carsten Gade og Benny Kjærsgaard. 
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SPONSORAT TIL VOERSÅ IF     I sommers blev tv-

infohuset på Kringelhedevej overflødigt. Tv-udbyde- 
ren fra Nord TV i Aalbæk rationaliserede, og lagde de 
to antenneforeninger i Voerså og Flauenskjold sam- 
men. Rent praktisk betød det, at de husstande, der er 
tilkoblet Nord TV i Voerså og Flauenskjold, nu kan se 
de samme tv-programmer + 2 ekstra gratis tv-kana- 
ler, samt begge byer nu kan se hinandens infokanal. 
De to infokanaler kører for tiden som analog, men bliver i nær fremtid digitaliseret hvilket betyder 
flottere og tydeligere billeder på kanalerne. 
Infohuset i Voerså blev overflødigt, og Voerså IFs klubhusbestyrer, Bjarne Kongsbak, rettede en 
henvendelse til Nord TVs ejer, Peter E. Nielsen, om at Voerså IF kunne få lov at arve infohuset, som 

ekstra emballagerum ved klubhusets køkkendør. Værdien af infohuset 
er kr. 14.000 – plus en ståldør til kr. 5.000 -. Altså et sponsorat på kr. 
19.000 -. Efter nogle få dages overvejelser sagde Peter E. Nielsen ja, 
mod at Voerså IF selv fjernede huset, og sørgede for at der blev sået 
græs på den bare plet, hvor huset havde stået. Vognmand Mogens 
Kristensen, Dorf, flyttede huset kvit og frit, og på billedet er det Bjarne 
Kongsbak, der i sensommeren tog huset i brug. 
Hvis navnet Peter E. Nielsen virker bekendt (foto til venstre), kan vi 
oplyse, det er Frederikshavns Kommunes viceborgmester, og han stiller 
i øvrigt igen op for konservative på liste C, til det kommende 
kommunalvalg, som finder sted 19. november. 

 

DANSK MESTERSKAB TIL VOERSÅ 
Simone Holdensgaard med dalmatineren Flec blev i weekenden 21. og 22. september kåret som 
Danmarksmester i C-klassen ved Danmarks Civile Hundeførerforenings DM på Fyn. Et meget flot 
resultat opnået efter en stor træningsindsats gennem det seneste halvandet år. 
Hele 3 hundeførere fra den lokale Sæby afdeling af Danmarks Civile Hundeførerforening havde 
kvalificeret sig til DM, der blev afviklet på Nordfyn. Det drejer sig om Tine Persson med Sommer af 
racen japansk spids og Simone Holdensgaard med dalmatineren Flec samt Kim Svendsen med 
schæferen Max. Trekløveret har deltaget i næsten samtlige konkurrencer, i løbet af det seneste år, 
og har tilsammen hjemtaget over 25 pokaler – heraf tegner Simone sig alene for de 18. 
De 3 hundeførere tog af sted fredag middag og havde følgeskab af 6 holdkammerater samt 
nuværende og tidligere træner Michael Brandenhoff og Gitte Larsen. 
Tine Persson og Sommer opnåede en flot 9. plads, mens Kim Svendsen og Max opnåede en plads 
som nummer 14. (Læs mere på side 17) 

MEDICIN     Efter købmanden i Lyngså lukkede sin forretning lørdag 31. august, blev det et 

problem for lokalbefolkningen samt beboere i hele området at få hentet medicin. Der kunne 
ganske vist stadig hentes medicin på apoteket i Sæby, men det krævede en cykel, motorcykel, 
knallert, bil eller rutebil – eller for den sags skyld på gåben. 
Primo september blev problemet løst. Sæby Apotek leverer stadig dagligt medicin til området. Nu 
sker indleveringen blot til Tømmergården i Lyngså – XL Byg, der har adresse på Østkystvejen 168 A.  
Udlevering af medicinen foregår nøjagtig lige som hos købmanden, og Tømmergården Lyngså har 
åbent mandag – fredag 06.00 – 17.00 og lørdage 09.00 – 12.00. 
Tømmergården kan kontaktes på telefon 98 46 92 55 eller på mail: >mail@tmg.dk< 
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DM SURPRICE      Hun blev totalt overrasket. Hun var helt 

mundlam, og vidste næsten ikke hvor hun skulle gøre af sig 
selv. Simone Holdensgaard var søndag mødt op til træning 
med sin hund Flec helt som sædvanligt, og der var godt gang 
i træningen. Klokken 12 middag stoppede formand og 
træner Michael Brandenhoff træningen, og begge begav sig 
på vej ind i klubhuset. Her var mødt omkring 50 hundeven- 
ner op fra DCHs afdeling i Sæby, der råbte ”SURPRICE” og et 
stort tillykke.  
Simone og dalmatinertæven Flec blev i weekenden 21. og 
22. september danske mestre i C klassen, der er et 
lydighedsprogram, og søndag 29. september skulle det 
fejres. Straks de kom ind i klubhuset, tog træner og formand 
Michael Brandenhoff ordet. 
-  Tusind gange tillykke! Det er supergodt gået. Så vidt jeg 
ved, er det den 56 åriges klubs første danske mesterskab. 

Alle de gaver, der ligger på bordet er til dig og Flec – 
og så vil jeg gerne sige undskyld, for det her har været 
svært at skjule for dig, men det er ved fælles hjælp 
lykkedes. 
-  Simone; gæsterne skal trakteres, så du skal i gang 
med at skære de to flotte hundekager for, var 
formandens ord til den nybagte danmarksmester. 
Michael Brandenhoff fortæller, at Simone 
Holdensgaard og Flec var oppe imod de 40 bedste 

hunde og førere i Danmark i C klassen på Nordfyn. Øvelserne i lydighedsprogrammet bestod af at 
gå i line, stå- sit- og dækøvelser, apport, spring, feltsøgning og rundering. 
Simone ville have tilmeldt sig en ny konkurrence søndag på Vestfyn, hvor hun skulle fejres i 
klubhuset. Træneren var nødt til at finde på et eller andet, og fik hende ”bildt ind” det nok ikke var 
nogen god idé, da hunden nu godt kunne trænge til en 
pause. Simone og Flec har to gange i år fået maxpoint i 
konkurrencer. Hjemme i skabet, på forældrenes gård på 
Klydevej i Voerså, står ikke mindre end 18 pokaler, som 
parret har vundet, fortæller træneren. 
-  Flec er to år gammel, og det er min første hund. Næste år 
skal vi konkurrere i B klassen, og så bliver alle øvelserne 
sværere. Blandt andet skal der også gås på 200 meter spor. 
Med tiden bliver der nok tid til en hund mere, og det går jeg 
for tiden og tænker over. Hjemme på gården har jeg også tre 
heste. Jeg har før redet lidt væddeløb i Pandrup og Aså, men 
nu bliver det bare til nogle skovture i ny og næ, fortæller 
Simone med et smil om læberne. 
Normalt er der kun adgang for hundeførere, og de 
allermindste hvalpe i klubhuset, men i dagens anledning fik 
Flec også lov til at komme ind. Ingen tvivl om den nød det, for den gik straks i gang med en godbid 
under et kaffebord. 
Nederst er det Simone og Flec sammen med de to trænere Gitte Larsen og Michael Brandenhoff. 
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KNUD SØHANE FYLDTE 30 ÅR      Rammerne kunne ikke være 

bedre, vejret var godt, besøgstallet højt og her iblandt mange ældre 
spejdere der engang slog sine folder i Knud Søhane, men nu på grund af 
uddannelse, arbejde og giftermål, er flyttet andre steder hen. Glemt var 
Knud Søhane bestemt ikke, og der blev udvekslet mange kærlige knus 
og hilsener på spejderpladsen i Voerså denne dag. En del havde ikke set 
hinanden, siden de stoppede som spejder i gruppen. 
Alt skulle selvfølgelig gå ordentlig til, og klokken 12.00 middag åbnede 
det lokale venstrebyrådsmedlem, Mogens Brag, jubilæet. 

Mogens Brag roste 
Knud Søhane 
spejderne i store 
vendinger for deres initiativer, og de mange 
aktiviteter, de har gang i for ungdommen, i 
hele den gamle Albæk Kommune. 
På pladsen var der masser af aktiviteter, og et 
af de store hits var et 8 meter højt klatretårn. 
En gang imellem lød der en sirene ud over 
pladsen, og det var, når en eller anden havde 
nået toppen under kyndig vejledning af 

instruktør Jacob Østergaard. Flere måtte sande, det slet ikke var så nemt at klatre op ad en lige 
væg, og det hændte da også, nogen pludselig hang i den frie luft efter at være smuttet af trinene 
på væggen. 
Et andet godt hit, for de mange besøgende børn, var 
karrusellen, som også blev flittigt benyttet. Her sad nogen og 

nød det, mens andre 
måtte tage slæbet og dreje 
karrusellen rundt. 
I et af de nyrenoverede 
lokaler holdt en del voksne 
helst til. Her kunne man i 
fred og ro sidde og studere Knud Søhanes 30 årige historie med 
masser af tekster, billeder og udstillede remedier. 

Ved et bål blev der bagt pandekager, mens der ved et andet blev bagt snobrød, og så var der 
besøg af Spejder Sport, Aalborg, der havde alt det en spejder behøvede. Repræsentanten fra 
firmaet var da også godt tilfreds med salget. 
I vandplaskeren måtte Thomas Larsen finde 
sig i mange spande koldt vand. Hvad stiller 
man ikke op til, for at spejderne kan tjene lidt 
penge, og andre kan grine af det! Som 
Thomas Larsen sagde. -  Det er jo bare vand, 
men for pokker hvor er det koldt. 
Spejdernes tombola havde masser af 
sponserede gevinster og fik udsolgt, og i 
boden med kaffe, kage, sodavand og 
flødeskumskage var der stor trængsel midt 
på eftermiddagen. 
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HØST I BØRNEHØJDE     I Voerså børnehave 

har alle børnene i 3 uger fordybet sig i emnet:  
”Høsten i børnehøjde”. 
Mette Krarup fortæller, personalet har især haft 
fokus på processen, hvor der har været talt med 
børnene om, hvordan man høstede i gamle 
dage. Børnene har blandt andet hørt om 
kartoffelferien. Der er blevet læst bøger om høst 
samt om de maskiner, der blev brugt til at høste 
med.  
Børnene har sammen med pædagogerne været 
ude i naturen for at fordybe sig i naturens 
forandring i en efterårsmåned. 

Forældrene har løbende afleveret forskellige fine 
råvarer, som der er blevet snakket om og til stor 
fordybelse på forskellige måder. Det har været 3 
spændende uger for børnene, hvor de har været 
meget interesseret, i de forskellige aktiviteter. Der er 
flittigt blevet skrællet mange æbler til æblekage, der 
er lavet grønsagstryk på tørklæder, syltet, bagt 
boller, lavet græskarlygter og græskarsuppe.  
Børnene har øvet sangen, ”Marken er mejet”. 
Sangen optrådte børnene med til høstmarkedet 3. 

oktober i Stensnæsskolens skolegård og høstede masser af klapsalver fra de omkring 100 
fremmødte forældre, søskende og andre pårørende. 
Øverst synger børnehavebørnene i skolegården for de mange fremmødte, og nederst kom 
belønningen i et SFO-lokale i form af saftevand og kage.   
 

STORT HØSTMARKED     Rammerne var sat. 

Børnene fra børnehaven og skolefritidsordningen i 
Voerså var klar torsdag 3. oktober efter skoletid – 
nu skulle der tjenes lommepenge. Udbuddet var 
stort, og kun fantasien satte grænser. Her kunne 
man investere i næsten alt lige fra honning, 
grønsager, frugt, blomster, planter, legetøj, tøj, 
blade og bøger, hjemmelavede ting samt masser af 
andre ting.  
Hele SFO og dele af Stensnæsskolens lokaler var i 
brug, og bag bordene med salgsudstillinger stod 

forventningsfulde børn i håb om at sælge nogle af varerne. 
Nogle børn var opfindsomme og havde lavet et boldkast, hvor 
man skulle vælte plastikkrus, og en armbrøst skulle vælte 
andre krus. Begge steder kunne man vinde slikkepinde. Her 
kunne man også købe saftevand for 1 krone og kage for 2 
kroner. 
Høstmarkedet var for alle, og Patricia Kjær Jørgensen havde 
slået sin bod op i et hjørne. Hun var for ikke så længe siden  
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kommet hjem fra et ophold i Kenya på 2½ måned, hvor hun besøgte 
familiemedlemmer, der havde et projekt i gang, der hedder New Life Africa 
International Kenya. Her drev familiemedlemmerne en skole og et 

børnehjem både for piger og drenge.  
Patricia havde et helt arsenal af smykker og 
vedhæng med hjem, som hun solgte til 
fordel for kvinder på gaden i Kenya. Patricia 
og flere andre unge sælger disse smykker, 
som kvinderne på gaden selv har lavet af 
genbrugsmaterialer. Overskuddet af salget 
går ubeskåret til disse kvinder, så man på 

den 
måde 
kan 
hjælpe 
dem og 
holde 

dem væk fra gaden. 
På markedet var der nogen, der var 
ualmindelig godt tilfredse med salget, 
mens andre lå mere på det jævne, men 
alle havde fået noget ud af det – for det 
første en masse frisk luft i skolegården. 
Derefter en hyggelig snak og ”prutten” 
med priserne i lokalerne. Og så var der 
den store sal i SFOs lokaler. Her holdt mange forældre til og fik en snak med andre forældre samt 
en kop kaffe og kage. 
 

KOMMUNALVALG     Det er 4 år siden, vi var til kommunalvalg sidst, og nu skal vi til det igen. 

Valget er tirsdag 19. november, og der er valgsteder i både Voerså, Lyngså og Præstbro. For 
Voersås vedkommende sker det i Stensnæsskolens gymnastiksal. I Lyngså er det på Smedegården, 
og i Præstbro er det på Gæstgivergården. 
Valgstederne åbner 09.00 og lukker først 20.00, så der skulle være gode muligheder for at nå frem 
i tide. I tilfælde af man har brug for at brevstemme, kan man blive vejledt ved henvendelse til 
Ledelsessekretariatet, der kan træffes på telefon 98 45 50 05. 
Følgende kan ikke fortælles tit nok: Undgå at optræde som sofavælger. Brug din demokratiske ret, 
og mød op på det gældende valgsted og afgiv din stemme. Noget vi skal passe på, her i den sydlige 
del af Frederikshavn Kommune, er ikke at sprede stemmerne for meget. En del kandidater stiller 
op, og det er flot, at nogen vil gøre en indsats. Vi har i øjeblikket et byrådsmedlem i området, 
(Mogens Brag fra V) og kan vi opnå to, vil det være meget flot. 
En opfordring er at stemme på en sikker kandidat, så vi fortsat her i området kan have et 
byrådsmedlem, der taler vores sager og interesser. 
En helt anden sag er partibogstav! Glem alt om hvilket partibogstav der står foran kandidaternes 
navne, når det er kommunalvalg. Kommunalpolitikere har meget lidt indflydelse på, hvad der sker 
udenfor kommunes grænser. Partibogstaver kan man tænke mere over, når det drejer sig om 
folketingsvalg. 
God fornøjelse ønsker Frilev Emil Pedersen. 
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KROGRUND PLANERET     Nogen påstår, der ingenting sker i Voerså Byudvikling, men det 

passer ikke. Der sker hele tiden noget, om end det går langsomt. Rom blev heller ikke bygget på én 
dag, er der et gammelt mundheld, der siger, og man må have en vis forståelse for, at det hele ikke 
kan komme på en gang. En anden ting er, at når der forhandles både til højre og venstre, er der 
visse ting, som ikke bare kan lukkes ud i offentligheden, og det må man acceptere. Siden sommer- 
ferien har en del frivillige på diverse lørdage stillet sig til rådighed med både egen personlig 
arbejdskraft, håndredskaber og større maskiner. Den noget trælse bakke, som var på grunden, er 

blevet jævnet en hel 
del ud, og de store 
huller på grunden er 
blevet fyldt op, plus at 
der er blevet sået 
græs. Her i efterårs- 
månederne ser det lidt 
sort ud på grunden, 
men til foråret når det 
hele igen begynder at 
gro, græsset bliver 
grønt og er til at 
færdes på, så skal det 
nok blive et dejligt 
sted at opholde sig. 
Krogrunden er hele 
sommeren blevet 

besøgt af masser af turister, der sætter sig på trapperne og kigger ud over vandet og nyder 
udsigten. Responsen kan både måles og ses på facebook, hvor diverse fotos fra begivenheder på 
grunden er blevet lagt ind. De mennesker, der har tilhørsforhold til byen, eller som engang har 
boet her, er dem der flittigst reagerer, når der kommer ny fotos på. Voerså Byudvikling bliver da 
også rost i store vendinger, med alt det der sker i området. Flere har benyttet lejligheden til at 
aflægge krogrunden et besøg, sejlet en 
tur på åen i kano, spillet fodboldgolf i 
Sørå og afsluttet med en badetur ved 
vandet – og som en indfødt fra byen, 
men nu bosat i Hirtshals, skriver. 
-  Vi startede fra Hirtshals 08.00 en 
lørdag morgen med både bil, børn og 
madkurv pakket. Vi brugte hele dagen i 
Voersåområdet, og vi var først hjemme 
22.30 samme dag. Et af de ting som vi 
lagde stor vægt på var, at der er 
offentlige toiletter på begge havne, 
kanoudlejningen, krogrunden og 
fodboldgolfbanen – og ikke mindst var der alle steder både pænt og rent. Det var en dejlig dag i 
Voerså for hele familien, skriver vedkommende.   
På det øverste foto ses det nyplanerede område bag sidde- og ståpladserne. Nederste foto viser 
det gamle fiskehus på den gamle fiskerihavn, som i dag fungerer som offentligt toilet.  
Både på krogrunden og de to havne, er det frivillige, der holder opsyn med toiletterne samt sørger 
for rengøringen.          21 
 



KONTAKTPERSONER 
ALBÆK KIRKE   HELGE M. PEDERSEN  98 86 70 48 
ALBÆK-LYNGSÅ MENIGHEDSRÅD SØREN HOLM KRISTENSEN  98 86 70 92 
BREVDUEFORENINGEN DAN 0211 JET KARSTEN LARSEN 40 34 16 39 98 46 03 35 
INDRE MISSION  SVEND KJÆR PEDERSEN  98 46 00 35 
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 
STENSNÆSSKOLEN:  FÆLLESBESTYRELSEN  
+ SFO + BØRNEHAVEN  CHARLOTTE LAUBEK 22 34 68 13 86 16 86 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. BORGERFORENINGS  HJEMMESIDE KARSTEN GADE 24 27 29 73 98 46 03 63 
VOERSÅ BYUDVIKLING  GYNTHER MØLGÅRD 21 49 43 68 
VOERSÅ BØRNEHAVE  METTE KRARUP 28 30 55 58 98 46 00 42 
VOERSÅ FISKERLEJE (JOLLEHAVNEN) 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  23 28 89 35 98 46 00 35 
VOERSÅ KIRSEBÆRLAUG  LONE PILGÅRD 30 13 98 46 98 46 00 94 
VOERSÅ MUSEUM       BODIL VEJRUM 61 71 93 62 
VOERSÅ UNGDOMSKLUB  LARS BERG JENSEN 29 70 02 79 
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 

 

 
Dette maleri, af den daværende Voerså 
Kro, er malet af Anette Jensen Pedersen 
fra Aalborg. 
Maleriet blev solgt sidste år på auktion af 
tidligere landsretssagfører Erling 
Mehlsen, Sæby, sammen med andre 
effekter da Voerså Byudvikling afholdt en 
happening i foreningsteltet på den gamle 
krogrund til fordel for et nyt kulturhus i 
byen. 
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AKTIVITETSKALENDER 
 
03 nov 10.30 Lyngså kirke. ”Alle Helgens Gudstjeneste.” 
03 nov 14.00 Albæk kirke. ”Alle Helgens Gudstjeneste.” 
05 nov 19 – 22 Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening afholder mødeaften med 
  lokalhistorie og slægtsforskning. Herefter hver tirsdag aften. 
06 nov 19.30 Voerså Indre Mission. Lyngså kirkehus. Bibeltime Gal. 5 v. 13 – 26. 
10 nov 10.30 Albæk kirke. Gudstjeneste. Herefter kirkefrokost i Albæk kirkehus. 
11 – 15 nov  Stensnæsskolen. Tværfaglig uge. 
12 nov 19.00 Albæk kirkehus. Menighedsrådsmøde. Mødet er offentligt. 
20 nov 18.30 Lyngså kirkehus. Voerså Indre Mission. Spisning. Ketty og Svend Kjær  
  Pedersen fortæller om tur til Tyrkiet. ”De 7 menigheder”.  
21 nov 19.00 Lyngså kirke. Julen synges ind ved Lise Hansen, Claus Søeby og Bjørn  
  Lundby. herefter fortsættes i Lyngså kirkehus. 
25 nov 07.50 Stensnæsskolen. Juleklippedag indtil 11.20. 
27 nov 19.00 Voerså Museum. Voerså Borgerforening afholder valg til  
  Dristriktsudvalget. 
28 nov 14.30 Lyngså kirkehus. Albæk-Lyngså menighedsråd. Eva Lillelund, leder af 
  Kirkens Korshærs varmestue i Aalborg, fortæller om sit arbejde og om 
  at fejre jul i Korshæren. Arrangementet er gratis. 
 
01 dec 14.00 Julefestligheder i hele byen med optog samt sang og dans om juletræet  
  på torvet. Festen fortsætter i hallen med masser af aktiviteter. 
03 dec 10.00 Lyngså kirke. Voerså Børnehave hører julens historie og pynter juletræ 
  i Lyngså kirkehus. Børnene får serveret saftevand og kage. 
03 dec 19 – 22 Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening afholder juleafslutning. Alle er 
  velkomne og medtager en eller flere pakker til spil. Hygge med risala-
  mande og mandelgaver. 
04 dec 19.30 Lyngså kirkehus. Voerså Indre Mission. Adventsmøde med lotteri. 
  Aftenens taler: Verner Christensen, Brønderslev. 
05 dec 09.45 Lyngså kirke. Dagplejebørn deltager i julefortællinger. Bagefter åbent i  
  Lyngså kirkehus. 
07 dec 09.00 Knud Søhane spejderne. Avis- og reklameindsamling i Voerså, 
  Lyngså og Præstbro. 
11 dec 19.00 Lyngså kirke. Julekoncert ved Hjallerup sangkors 50 medlemmer. 
15 dec 14.30 Lyngså kirke. Gudstjeneste og minikonfirmand-afslutning. Sang ved 
  Børne- og Ungdomskoret. I kirkehuset serveres æbleskiver og der leges  
  gamle lege omkring juletræet. Juleposer til alle børn. 
17 dec 19.00 Albæk kirke. Jule – kirke – café. Kirkesanger Dina Flyvbjerg Ledet og 
  musikskoleelever synger for og sammen med kirkegængerne, mens der 
  kaffe, julebag og samvær. Kom, vær med og oplev en god stemning. 
18 dec 14.30 Lyngså kirkehus. YA holder juleafslutning med juletræ. 
20 dec 07.50 Stensnæsskolen. Juleafslutning indtil 11.20. 
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24 dec 14.30 Lyngså kirke. Juleaftensgudstjeneste med Juleevangeliet. 
24 dec 16.00 Albæk kirke. Juleaftensgudstjeneste med Juleevangeliet. 
25 dec 10.30 Lyngså kirke. 1. Juledagsgudstjeneste. 
26dec 10.30 Albæk kirke. 2. Juledagsgudstjeneste. 
31 dec 23.30 Lyngså kirke. Nytårsgudstjeneste. Herefter midnatssuppe i kirkehuset. 
 

GODT NYTÅR 
 
06 jan 19.00 Voerså Whistklub. Opstart efter nytår i Voerså IFs klubhus. 
  Herefter hver mandag. 
07 jan 19 – 22 Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening starter op efter ferien med 
  lokalhistorie og slægtsforskning. Herefter hver tirsdag aften. 
28 jan 14.30 Lyngså kirkehus. Tidligere jægersoldat Frank Vognsen holder 
  foredrag over emnet: ”Min tid i Jægerkorpset”. 
 
10 – 14 feb  Stensnæsskolen. Tværfaglig uge. 
13 feb 18.30 Stensnæsskolen. Skolefest indtil 22.30. 
13 feb 21.00 Stensnæsskolen. Elevtræf for tidligere elever v/skolefesten. 
17 – 21 feb  Stensnæsskolen. Vinterferie. 
 
05 mar 17.00 Lyngså kirke. Fastelavnsgudstjeneste. Herefter tøndeslagning i 
  Lyngså kirkehus. 
07 mar 07.50 Stensnæsskolen. Trivselsdag indtil 11.20. 
13 mar 19.00 Voerså Vandværk. Generalforsamling i Voerså IFs klubhus. 
25 mar 19 – 22 Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening afholder generalforsamling. 
 

POSTKORT     Undertegnede er altid på jagt efter ældre postkort fra Voerså og omegn, hvilket vil 

sige hele den gamle Albæk 
Kommune, til både Voerså 
Museum og egen private 
samling. 
Postkortene fortæller en hel 
del lokalhistorie, og viser 
hvordan det var engang. 
 De blev i tidernes morgen 
sendt ud af byen, og så er 
der samlere, der prøver at 
hente dem hjem igen. 
Kortet på billedet er hentet 
på internettet, og viser den 
gamle fiskerihavn omkring 
1960 – 65. 
Personerne er ikke så 

tydelige, men hvis nogen ved, hvem der er med på kortet, så kontakt venligst undertegnede på 
 98 46 02 06 – 61 78 54 06 eller mailadressen >fepavis@voersaanet.dk< 
    Frilev Emil Pedersen 
24 
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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 Lyngså kirkehus 14. 30 – 16.00. De børn der går i SFO bliver hentet af Ketty 
Kjær Pedersen og sammen tages bussen 14.25 til kirkehuset. 
De børn der ikke bliver hentet ved kirkehuset tager bussen tilbage til Voerså 16.20 sammen med Ketty. 
 

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 – 97 – 98 – 99 – 100 + 
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 egne mærkedage. 
 
Voerså Borgerforening afholder møde én gang månedlig. Gerne sidste torsdag 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.  
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, kigge lidt på 
tingene og drikke en kop kaffe. 
OBS: Når de to små flag ved indgangen er ude, så er der ekstra åbent på museet. 
Kontakt: Doris Nielsen 98 46 01 41 
 

Voerså Whistklub 
Hver mandag 19.00 spilles 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/brød 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 Birgitte Jensen på mailadressen >bjen@ccaa.dk<   
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. 
På hjemmesiden kan også læses om aktiviteterne i Albæk og Lyngså kirkehuse. 
 

Heavenly D.  
Børne- og ungdomskoret øver på Stensnæsskolen i musiklokalet hver tirsdag 14.30 – 15.30. 
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Voerså Byudvikling   
Stiftet 20. april 2009. Foreningen kæmper for et multihus i byen, der skal placeres, hvor Voerså Kro engang 
lå. Byudviklingen er så langt fremme, at den er ejer af grunden og projekt 1 med opretning af skrænten 
mod åen, etablering af multifunktionsplatform, sidde- og ståtrapper, grillhytte og kunstværk er indviet i 

2013. Medlemsbeviser a kr. 1.000 – kan indbetales i byens pengeinstitut, Dronninglund Sparekasse, på 
kontonummer 9044  984418. 
For indsatsen får man et flot medlemsbevis og opnår én stemme ved generalforsamlingen. 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> 
 

Sørå Fodboldgolf 
Agerstedvej 5, 9340 Aså. Banen er åben fra tidlig forår til november 09.00 – 21.00.  
Sidste spark er 19.00 og 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<   MICHAEL                SUSAN 
Telefon Dronninglund 98 84 17 22 – Asaa 98 85 18 22   
 
OBS: Udviklingen har gjort det sådan, at Dronninglund Sparekasse lukkede afdelingen 
i Voerså med udgangen af oktober 2013. Vi har været yderst tilfreds med 
sparekassen det antal år, det nu blev til i byen. Nærmeste afdeling bliver nu Asaa, der 
kun er 7 km væk og ligger placeret på Skippergade 10, 9340 Asaa. 
Her er åbent mandag og onsdag 10 – 16 samt fredag 10 – 17.  
Middagslukning er fra 12.00 – 12.30. 
Både Michael og Susan træffes i Asaa, sammen med et nyt ansigt, Lotte Holdensen.                         
For yderligere brug af sparekassen henvises til Dronninglund, hvor hovedafdelingen                       
holder til på Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, telefon 98 84 17 22.            LOTTE 
 

TAK FOR STØTTEN   
Tak for hjælpen med at trykke bladet. Det er en stor hjælp for 
borgerne samt by og omegn. 

I Voerså og omegn har vi været glade for den service både Susan, 
Michael og diverse afløsere udviste i det daglige – ros til dem for 
deres udadvendte servicevenlige niveau – og ikke mindst har 
borgerne altid følt sig altid velkommen i afdelingen. 

 På Voerså Bladets og Aktivitetskalenderens vegne 

  Frilev Emil Pedersen 
            27 
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